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قصة رساميل
االزدهـار عـبر االبتكـار
نؤمــن فــي رســاميل بــأن االســتثمار أصبــح ضــرورة فــي زماننــا هــذا ولــم يعــد مــن الكماليــات أو
محصــورًا لفئــة معينــة .ومــن هــذا المنطلــق ،اخذنــا علــى عاتقنــا مســاعدة وارشــاد عمالئنــا نحــو
تحقيــق أهدافهــم االســتثمارية وتنميــة ثرواتهــم مــن خــال تبنــي اســتراتيجيات مبتكرة تتناســب
مــع طموحاتهــم ومــا تمليــه ظــروف األســواق العالميــة فــي كل حيــن لينعمــوا بحيــاة افضــل لهــم
وألجيالهــم القادمــة.
نلتــزم بمبــادئ االســتثمار الراســخة والنظــرة المســتقبلية طويلــة المــدى امــام التقلبــات وعــدم
الوضــوح لنتفــادى التكهنــات وتقلبــات األســواق قصيــرة المــدى لحمايــة مصالــح عمالئنــا وتحويــل
التحديــات الــى حلــول متقنــة.
ونفتخــر بشــفافية اســتراتيجياتنا االســتثمارية وتطبيــق مبــادئ واخالقيــات الشــريعة اإلســامية
التــي تســتقطب كال العمــاء ،أولئــك الملتزميــن باالســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية
وأولئــك الذيــن يبحثــون عــن االســتثمار األخالقــي ذو العوائــد الماديــة والمعنويــة.
وترتكــز نقــاط قوتنــا علــى تواجدنــا المحلــي وفهــم متطلبــات عمالئنــا وكوننــا نشــكل همــزة
الوصــل بينهــم وبيــن األســواق العالميــة وكذلــك تطبيقنــا آلخــر معاييــر التكنولوجيــا فــي هــذا
العصــر الرقمــي المتســارع وتســخيرها لخدمــة عمالئنــا.
روح المبــادرة المغروســة فــي ثقافتنــا ولــدى فريقنــا المتخصــص هــي مــا يجعلنــا نتحــدى المألــوف
وهــي المحفــز وراء طــرح منتجــات وحلــول اســتثمارية مبتكــرة تتناســب مــع احتياجــات عمالئنــا.
نحن معك في رحلتك نحو الثراء و االزدهار.
تطور وازدهر معنا..
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أعضاء مجلس اإلدارة
د .فهد محمد فهد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة
•حائز على ماجستير في اقتصاد األعمال ودكتوراه في اإلدارة والتمويل.
•ذو خبرة  40سنة في مجال االستثمار والتمويل المحلي واإلقليمي والدولي.
•تولى إدارة أموال احتياطيات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
•شغل منصب عضو منتدب للهيئة العامة لالستثمار طيلة  8سنوات.
•قــام بالتدريــس فــي مجــال اإلدارة والتمويــل واالســتثمار فــي كليــة التجــارة،
جامعــة الكويت.
•شارك وترأس عدة شركات داخل وخارج الكويت.
•تقلد عضوية مجالس إدارات شركات وبنوك محليه ودولية.
•عضو مجلس اإلدارة سابقًا في بنك الكويت الوطني.

السيد  /جيرار سنابيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة
•حاصل على ماجستير إدارة األعمال.
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  28ســنة كمســؤول عــن جميــع أنشــطة االســتثمار
والعمليــات والشــؤون الماليــة ،منهــا  15ســنة بمنصــب رئيــس تنفيــذي
ورئيــس تنفيــذي بالوكالــة فــي عــدد مــن الشــركات االســتثمارية.

السيد  /سمير عبدالمحسن الغربللي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
•حاصل على ماجستير إدارة األعمال.
•لديــه خبــرة  35ســنة فــي الوظائــف اإلشــرافية فــي عــدد مــن الشــركات
االســتثمارية.
•عضــو مجلــس اإلدارة ســابقًا لعــدد مــن الشــركات باإلضافــة الــى بنــك
اســتثمار اســامي.
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السيد  /هيثم سليمان الخالد
عضو مجلس اإلدارة
•حاصل على بكالوريوس  -هندسة كهربائية.
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  26ســنة فــي مجــال االتصــاالت المنتقلــة ،منهــا
 14ســنة فــي وظائــف تنفيذيــة و 12ســنة فــي وظائــف اإلدارة الوســطى
الرئيســية.
•شــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مجلــس اإلدارة لعــدد مــن
الشــركات طــوال فتــرة تجــاوزت  11ســنة.

السيدة  /حنان يوسف علي يوسف
عضو مجلس اإلدارة
•حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال.
•لديها خبرة  17سنة في إدارة االستثمار.
•عضو مجلس اإلدارة لعدد من الشركات.

السيد  /عبدالعزيز محمد عبدالرزاق العنجري
عضو مجلس اإلدارة

•حاصل على بكالوريوس  -هندسة مدنية.
•لديه خبرة أكثر من  13سنة.
•قــد شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام منــذ عــام 2009

وهــو عضــو مجلــس إدارة لعــدد مــن الشــركات.
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أعضاء مجلس اإلدارة
السيد  /محمد توفيق أحمد سلطان
عضو مجلس اإلدارة
•حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال.
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  10ســنوات .ويشــغل منصــب نائــب المديــر العــام
لشــركة مجموعــة تــاول العالميــة ومنصــب عضــو مجلــس اإلدارة لعــدد
مــن الشــركات.

السيدة /نور توفيق العبدرزاق
عضو مجلس اإلدارة
•حاصلة على ماجستير إدارة أعمال.
•لديهــا خبــرة أكثــر مــن  12ســنة ،منهــا  7ســنوات فــي مجــال الخزينــة
واالســتثمار.
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
 -1الشيخ  /د .عبدالعزيز خليفة القصار

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 -2الشــيخ  /د .عصــام خلــف العنــزي

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 -3الشــيخ  /د .علــي ابراهيــم الراشــد

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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اإلدارة التنفيذية
دخيل عبداهلل الدخيلCFA ،
نائب الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس االستثمارات البديلة
يتمتــع الســيد الدخيــل بخبــرة كبيــرة ومعرفــة واســعة بقطــاع االســتثمارات
البديلــة .وقــد بــدأ حياتــه المهنيــة فــي أوائــل عــام  2004فــي الملكيــة
الخاصــة بشــركة االســتثمارات الصناعيــة والماليــة فــي الكويــت ،كما اكتســب
خبــرة علــى مــدار الســنين فــي مجــال االســتثمارات العقاريــة محليــً وفــي
منطقــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ودوليــً .وقــد نجــح فــي اســتكمال
العديــد مــن الصفقــات العقاريــة عبــر قطاعــات مختلفــة تجــاوزت قيمتهــا
 500مليــون دوالر أمريكــي .كان الســيد الدخيــل أحــد األعضــاء التنفيذييــن
المؤسســين فــي شــركة ديمــة كابيتــال وذلــك بعدمــا كان قــد عمــل لفتــرة
فــي شــركة األمــان لالســتثمار حيــث تمكــن مــن إبــرام العديــد مــن صفقــات
الملكيــة الخاصــة .وعلــى وجــه الخصــوص  ،صنــدوق الفايــز للملكيــة الخاصــة،
الــذي يســتثمر فــي عــدد مــن األســواق اآلســيوية بقيمــة  100مليــون دوالر.
يحمــل الســيد دخيــل شــهادة فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة واليــة
بنســلفانيا كمــا حصــل علــى شــهادة المحلــل المالــي المعتمــد فــي عــام
.2008

روبرت اسبنCFA ،
مدير ادارة األصول باالنابة
يتمتــع الســيد اســبين بخبــرة تزيــد عــن  25عامــً فــي قطــاع االســتثمار فــي
العديــد مــن األســواق وفئــات األصــول .بدأ الســيد إســبين حياتــه المهنية في
القطــاع االســتثماري فــي شــركة جــي بــي مورغــان إلدارة األصــول فــي لنــدن
عــام  ،1995وتولــى فــي عــام  1997مســؤولية العمليــات الماليــة اآلســيوية
فــي ســنغافورة لينتقــل بعدهــا لتولــي مســؤولية األســواق الناشــئة و TMT
فــي أوروبــا .انضــم بعــد ذلــك إلــى دويتشــه بنك ســيكيوريتيز لنــدن كرئيس
مشــارك لفريــق االســواق العالميــة الناشــئة ألبحــاث قطــاع االتصــاالت .بعــد
هــذه التجربــة انتقــل الســيد إســبين إلــى شــركة انفســتكورب (البحريــن
ونيويــورك) كمديــر للمحافــظ وعضــو لجنــة االســتثمار .وفــي عــام  2011انضــم
إلــى ســتاندرد تشــارترد فــي منصــب رئيــس اســتراتيجية األســهم ثــم كمديــر
الثــروات فــي ســنغافورة فــي عــام  .2016يحمــل الســيد إســبين شــهادة
الماجســتير وهــو محلــل مالــي معتمــد.
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علي عبدالمحسن الفليجCWM ،
نائب الرئيس التنفيذي  -ادارة الثروات
يتمتــع الســيد علــي الفليــج بخبــرة كبيــرة فــي األســواق المحليــة والعربيــة
تصــل إلــى حوالــي  20عامــً شــغل خاللهــا مناصــب قياديــة كثيــرة فــي
شــركات اســتثمارية أبرزهــا بيــت االســتثمار العالمــي «غلوبــل» وبنــك الخليــج.
كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي مجموعــة مــن الشــركات
والصناديــق االســتثمارية فــي الكويــت والســعودية .ويقــود علــي الفليــج فــي
شــركة رســاميل لالســتثمار إدارة خدمــة العمــاء باإلضافــة إلــى إشــرافه علــى
إدارة الثــروات المعنيــة بخدمــة أصحــاب المــاءة الماليــة العاليــة .كمــا يتمتــع
الفليــج بخبــرة وكفــاءة فــي األســواق اإلقليميــة إلــى جانــب خبرتــه الكبيــرة
فــي الســوق المحلــي  ،وقــد أكمــل دراســته فــي جامعــة ليــدز فــي المملكــة
المتحــدة  ،وهــو مديــر ثــروات معتمــد مــن األكاديميــة األمريكيــة للخدمــات
الماليــة .وقــد أمضــى مــا يقــرب مــن  15ســنة فــي إدارة الثــروات مســؤوال عــن
العمــاء مــن فئــة الشــركات والمؤسســات فــي الكويــت والســعودية .كمــا
تولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة لشــركة بيــت االســتثمار العالمــي
 -الســعودية.

محمد طارق الثاقب
نائب رئيس أول  -االستثمارات البديلة  -العقارات الدولية
الســيد /محمــد الثاقــب يتمتــع بخبــرة تربــو ألكثــر مــن  15عامــً فــي أســواق
العقــارات الكويتيــة والخليجيــة والعالميــة وإدارة أصــول تزيــد عــن مليــار دوالر
بــدءا مــن تطويــر االســتثمارات وهيــاكل الصناديــق  /المحافــظ ،
أمريكــي،
ً
واالســتحواذ علــى االســتثمارات العقاريــة إلــى تنفيــذ اســتراتيجيات التخــارج
مــن لجميــع االســتثمارات .بعــد حصولــه علــى درجــة البكالوريــوس فــي
التمويــل والمؤسســات الماليــة مــن جامعــة الكويــت ،بــدأ الســيد /الثاقــب
حياتــه المهنيــة فــي بيــت التمويــل الكويتــي (بيتــك) فــي عــام  2006فــي
إدارة العقــارات الدوليــة وانتقــل بعــد ذلــك إلــى شــركة بيتــك العقاريــة
إلدارة االســتثمار العقــاري  .وفــي عــام  ، 2015انضــم الســيد /الثاقــب إلــى
شــركة بيتــك كابيتــال لالســتثمار لتولــي إدارة االســتثمار العقــاري وكذلــك
الصناديــق والمحافــظ .شــغل الســيد /الثاقــب العديــد مــن المناصــب فــي
مجالــس اإلدارات واللجــان فــي شــركات عقاريــة واســتثمارية مثــل شــركة
أبيــار قطــر للتطويــر العقــاري ومجموعــة عــارف االســتثمارية .وحال ًيــا يشــغل
الســيد /الثاقــب منصــب مديــر قســم العقــارات الدوليــة فــي شــركة رســاميل
لالســتثمار.
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اإلدارة التنفيذية
عبد المحسن الغربللي
نائب الرئيس  -إدارة األصول
عضــوا
التحــق الســيد /عبــد المحســن الغربللــي بشــركة رســاميل وعمــل
ً
فــي فريــق العمــل األولــي إلنشــاء اإلدارة المســئولة عــن إدارة األصــول فــي
عــام  .2015شــغل الغربللــي منصــب مديــر المحفظــة المســؤول عــن
االســتراتيجيات المحليــة والخليجيــة داخــل اإلدارة .أيضــا يشــكل الغربللــي
ـزءا مــن الفريــق الــذي يديــر عمليــات األســهم العالميــة والمحلــل الرئيســي
جـ ً
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى العالــم .شــغل الغربللــي ســابقً ا
منصــب مديــر محفظــة فــي شــركة ديمــه كابيتــال فــي الفتــرة مــن 2012
ـدءا مــن محلــل إلــى مديــر
إلــى  .2015وقــد تــدرج الغربللــي فــي المناصــب بـ ً
محفظــة ،وكان مســؤوالً عــن االختيــارات خــارج المؤشــر التــي أثبتــت أنهــا
تضيــف تفو ًقــا لالســتثمارات.
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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

د .فهد محمد فهد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يطيــب لــي أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي شــركة رســاميل لالســتثمار أن نرحــب بكــم
أجمــل ترحيــب فــي االجتمــاع الســنوي العــادي للجمعيــة العموميــة ،واضعيــن بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس  2021والــذي يتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة ،وأبــرز تطــورات العمــل
فــي الشــركة ،وأحــدث نشــاطاتها ،وتقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية ،وتقريــر مراقبــي حســابات الشــركة
الخارجــي ،باإلضافــة إلــى نظــرة عامــة حــول أبــرز التطــورات االقتصاديــة العالميــة واإلقليميــة والمحليــة.
تعتمــد شــركة رســاميل فــي أنشــطتها وأعمالهــا على إدارة األصول واالســتثمارات البديلة ،وتعمــل هاتان اإلدارتان
فــي الوقــت الحاضــر علــى تقديــم أفضــل الفــرص االســتثمارية لعمالئنــا ،إذ تقــوم إدارة األصــول بتقديــم خدمــات
االســتثمار فــي األســهم والصكــوك المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وذلــك علــى شــكل محافــظ وصناديــق .كمــا
تعتبــر الشــركة مــن الشــركات القليلــة فــي المنطقــة التــي لديهــا الفريــق والقــدرة علــى إدارة االســتثمارات فــي
األســهم العالميــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة .وتتمتــع إدارة األصــول بالقــدرة علــى إدارة المحافــظ والصناديــق
فــي البورصــات الرئيســية باإلضافــة إلــى االســتثمارات المصممــة خصيصــً لتوافــق متطلبــات واحتياجــات العمــاء.
أمــا إدارة االســتثمارات البديلــة ،فتركيزهــا ينصــب علــى المنتجــات االســتثمارية فــي األســهم الخاصــة واالســتثمارات
العقاريــة فــي كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،واألســواق العالميــة .ويتــم انتقــاء األفضــل مــن االســتثمارات
العقاريــة التــي توفــر عوائــد ربــع ســنوية للشــركة ولعمالئهــا وفــق معاييــر صارمــة ،ويتولــى اإلشــراف علــى إدارة
ـق االســتثمارات البديلــة فــي شــركة رســاميل.
كافــة تلــك االســتثمارات فريـ ُ
لمحة عامة عن السنة المالية :2021/2020
كان عــام  2020وفيــه وقعــت ثالثــة أربــاع الســنة الماليــة لشــركة رســاميل ،واحــد مــن أســوأ الســنوات التــي مــرت
علــى االقتصــاد العالمــي منــذ حقبــة الكســاد العظيــم فــي بدايــة ثالثينــات القــرن الفائــت .وبينمــا قــدر صنــدوق
النقــد الدولــي فــي تقريــر شــهر يوليــو  2021انكماشــً لالقتصــاد العالمــي بحــدود  ،%3.2قدرتــه وحــدة المعلومــات
لمجلــة اإليكونومســت  -EIU-فــي تقريــر شــهر يوليــو  2021بنحــو  ،%3.8وانخفــض حجــم التجــارة الدوليــة فــي
20
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نفــس العــام بنحــو  ،%8.3وتحقــق ذلــك رغــم التوســع الشــديد وغيــر المســتدام فــي ك ً
ال مــن السياســتين الماليــة
والنقديــة لــكل اقتصــادات العالــم.
وكانــت إصابــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي أشــد ،فقــد كانــت إصابــة ســوق النفــط هــي األشــد بضغــوط مــن
ضعــف الطلــب العالمــي بســبب االنكمــاش ،وبســبب إصابــة ســوق النقــل والنفــط أكبــر المســاهمين فــي وقــوده.
وهبــط ســعر مزيــج خــام برنــت مــن معــدل  64,3دوالر فــي عــام  2019إلــى معــدل  42,0دوالر أمريكــي فــي عــام
 ،2020وأدى ذلــك إلــى شــح كبيــر فــي حصيلــة النقــد األجنبــي لــدى دول اإلقليــم ،ومعــه تضخمــت عجوزاتهــا
الماليــة وازداد لجوئهــا إلــى ســوق االقتــراض العالمــي .ويشــير تقريــر شــهر أبريــل  2021لصنــدوق النقــد الدولــي
إلــى أن انكمــاش اقتصــادات دول مجلــس التعــاون راوح مــا بيــن  %2.6ألدناهــا وكانــت لقطــر ،و %8.1ألعالهــا وكانــت
الكويــت ،أي أن معــدل خســائر دول اإلقليــم كانــت أعلــى مــن معــدل انكمــاش االقتصــاد العالمــي.
وكانــت إصابــة االقتصــاد الكويتــي كمــا ذكرنــا هــي األكبــر ،وفــي تقديــر اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء بلــغ حجــم
االنكمــاش الحقيقــي فــي عــام  2020نحــو  ،%8.9بينمــا قــدره التقريــر االقتصــادي لبنــك الكويــت المركــزي بنحــو
 .%9.9وبلــغ العجــز المحتمــل فــي الموازنــة العامــة للســنة الماليــة  2021/2020نحــو  14,7مليــار دينــار كويتــي ،وهو
األعلــى علــى االطــاق ،وســوف ينخفــض إلــى نحــو  7مليــار دينــار كويتــي مــع صــدور الحســاب الختامــي عــن نفــس
الســنة الماليــة بســبب تعافــي أســعار النفــط للنصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة وبســبب احتمــال تحقيــق وفــر
معتــاد فــي المصروفــات الفعليــة .ونتيجــة التوســع الشــديد للسياســتين النقديــة والماليــة علــى مســتوى العالــم
واإلقليــم ،نهجــت بورصــات العالــم مســارًا معاكســً ألداء االقتصــادات الحقيقيــة ،فالــداو جونــز مثـ ً
ا كســب مــا بيــن
نهايــة مــارس  2020ونهايــة مــارس  2021نحــو  %50.5وكســب الفوتســي نحــو  %18.4لنفــس الفتــرة ،والداكــس
 ،%51.1ونيــكاي اليابانــي نحــو  %54.2أيضــً لنفــس الفتــرة .وســجلت جميــع بورصــات إقليــم الخليــج -دول مجلــس
التعــاون -مكاســب خــال الفتــرة المذكــورة ،وكان أعلــى ارتفــاع ضمنهــا مــن نصيــب ســوق أبــو ظبــي حيــث حقــق
مكاســب بنحــو  ،%58.3يليــه الســوق المالــي الســعودي بنمــو بحــدود  ،%52.3ومــن ثــم ســوق دبــي وبورصــة قطــر
بنحــو  %44و %26.7علــى التوالــي .وطــال االرتفــاع بورصــة البحريــن بنحــو  %8وبورصــة مســقط بنحــو .%7.6
وســارت بورصــة الكويــت بنهــج مخالــف ألداء االقتصــاد الحقيقــي واســتمرت ترقيتهــا علــى كل المؤشــرات العالميــة
الرئيســية ،وارتفعــت ســيولتها فــي الســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  2021بنحــو  %29.7مقارنة بســيولتها للســنة
الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس  .2020وألن الســيولة هــي المؤشــر األهــم فــي الحكــم علــى أداء البورصــة ،بــدأ
مؤشــرها العــام بتعويــض بخســائر الجائحــة ،وحقــق مكاســب بنحــو  %19.8مــا بيــن نهايــة مــارس  2020ونهايــة
مــارس  ،2021وذلــك ربمــا خفــف مــن آثــار تعثــر أداء االقتصــاد الحقيقــي.
األداء المالي للشركة:
عملــت إدارة شــركة رســاميل لالســتثمار خــال العــام الماضــي علــى زيــادة الخيــارات االســتثمارية التــي تقدمهــا،
حيــث قامــت بإطــاق صنــدوق النوخــذة فــي شــهر فبرايــر ،وهــو صنــدوق متعــدد األصــول مصمــم بشــكل خــاص
لالســتثمار فــي الفــرص التــي توفرهــا األســواق العالميــة عبــر القطاعــات المتنوعــة ومختلــف فئــات األصــول التــي
نعتقــد أنهــا تحقــق مكاســب قويــة علــى مــدار دورة اقتصاديــة كاملــة .كما يســتهدف الصندوق االســتثمار بشــكل
مناســب وحســب الفــرص التــي توفرهــا األســواق فــي األســهم العالميــة ،والصكــوك ،والســلع والمعــادن الثمينــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلــق فريــق العمــل فــي الشــركة اســتراتيجية جديــدة مــن خــال محفظــة العوائــد العالميــة.
وهــذه االســتراتيجية هــي عبــارة عــن محفظــة نموذجيــة توفــر للعمــاء فرصــة االســتثمار فــي مجموعــة متنوعــة
مــن الشــركات التــي تعتمــد سياســة توزيــع أربــاح ســنوية بمعــدالت أكبــر نســبيًا مــن المعــدل العــام ،والتــي توفــر
أيضــً دخـ ً
ا مســتدامًا وتحقــق مســتويات نمــو علــى المــدى الطويــل .تــم إطــاق االســتراتيجية فــي األول مــن شــهر
مــارس  ،2021وحققــت االســتثمارات وفقــً لهــذه االســتراتيجية نمــوًا بنســبة  %5.7مــع نهايــة ذلــك الشــهر ،بينمــا
وصلــت نســبة المكاســب التــي حققتهــا إلــى  %10.4كمــا فــي  30يونيــو  2021متفوقــةً بشــكل طفيــف علــى
مؤشــرها القياســي وإن تحقــق ذلــك بعــد انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة ،وقــد نجحــت اســتراتيجيات شــركة
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تقرير مجلس اإلدارة
رســاميل األساســية الخاصــة بقطــاع األســهم فــي تحقيــق أداء متفــوق علــى مــدار العــام ،حيــث حققــت اســتراتيجية
المغ ّيــرة مكاســب مميــزة
األســهم العالميــة واســتراتيجية التكنولوجيــا المســببة لالضطــراب أو التكنولوجيــا ُ
بلغــت  %49.9و  %49.8علــى التوالــي للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  ،ونحــن نعتقــد أن هــذا األداء القــوي
الفعــال لألســهم .فــي غضــون ذلــك ،كان أداء اســتراتيجية األســهم فــي دول مجلــس التعــاون
ســببه االنتقــاء
ّ
الخليجــي دون اداء مؤشــرها القياســي علــى مــدار العــام ،حيــث ارتفعــت بنســبة  %36.8مقابــل المكاســب التــي
حققهــا المؤشــر القياســي والتــي بلغــت  .%53.7ويعــود ســبب هــذا االنخفــاض فــي األداء إلــى القطــاع الدفاعــي
الــذي اســتهدفت اســتراتيجية االســتثمار والمســتوى النقــدي المرتفــع .وال بــد مــن التأكيــد هنــا علــى رضــى عمالءنــا
بــاألداء الــذي تــم تحقيقــه عبــر مختلفــة االســتراتيجيات ،الســيما أننــا كنــا قادريــن علــى حمايــة رأس المــال فــي الجــزء
األول مــن عــام  ،2020بعــد أن بدأنــا فــي الحــد مــن مســتويات االنكشــاف تحوطــً مــن احتمــال انــدالع أزمــة صحيــة
مــع بــدء انتشــار فيــروس كورونــا فــي الصيــن فــي أوائــل عــام .2020
أمــا بالنســبة إلــى إدارة االســتثمارات البديلــة ،فقــد كانــت الســنة الماليــة حافلــة باإلنجــازات ،حيــث قامــت الشــركة
باالســتحواذ علــى عقاريــن مكاتــب فــي واليــة اوهايــو االمريكيــة بقيمــة  194مليــون دوالر وذلــك مــن خــال اتبــاع
نهــج اســتراتيجية متحفظــة تــوازن بيــن متطلبــات الســوق ورغبــة العمــاء فــي الحصــول علــى اســتثمارات مــدرة
للدخــل .علمــً بــأن العقاريــن مؤجريــن بالكامــل لشــركات تعمــل فــي مجــال الرعايــة الصحيــة .العقــار األول ،تــم
االســتحواذ عليــه فــي بدايــة الســنة الماليــة وهــو عقــار مجــدد بالكامــل ومؤجــر علــى شــركة انســامبل االمريكيــة
التــي تعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات المتخصصــة فــي ادارة المستشــفيات والمرافــق الطبيــة .وجــاء
االســتحواذ علــى العقــار الثانــي تزامنــا مــع نهايــة الســنة الماليــة وهــو عقــار مكاتــب تــم تشــييده عــام  2016ومؤجــر
بالكامــل علــى شــركة ادارة المستشــفيات ميرســي هيلــث لمــده  14عــام.
وشــهدت الســنة الماليــة كذلــك اســتحداث قطــاع جديــد بالكامــل وهــو االســتثمار فــي الملكية الخاصة والشــركات
الناشــئة وتــم إطــاق اول صنــدوق لشــركات التكنولوجيــا الناشــئة  -ســتارتيك وهــو مرخــص مــن قبــل هيئــة
اســواق المــال الكويتيــة
وتجــدر االشــارة بــأن صنــدوق ســتارتيك يتيــح للعمــاء الدخــول فــي مجــال االســتثمار فــي شــركات التكنولوجيــا
الناشــئة فــي المنطقــة والواعــدة لمضاعفــة فــرص عوائدهــم االســتثمارية وفــي نفــس الوقــت توزيــع المخاطــر مــن
خــال تنويــع االســتثمارات فــي شــركات فــي قطاعــات مختلفــة .وتضــم محفظــة الصنــدوق اســتثمارات مباشــرة
كشــركة فــاورد للزهــور ،وشــركة «واحــد» إلدارة األمــوال ،ويوريــكا لالســتثمار الجماعــي ،باإلضافــة الــى االســتثمار
فــي صنــدوق الشــرق االوســط للشــركات الناشــئة الــذي يضــم تحتــه أكثــر مــن  12اســتثمار فــي قطاعــات مختلفــة.
إال أن الشــركة وبســبب ضغــوط بيئــة األعمــال مــن جانــب وضعــف أداء أصولهــا القديمــة وتوقــف بعــض األصــول
واالســتثمارات عــن التوزيــع نتيجــة الجائحــة مــن جانــب آخــر ،حققــت خســائر إجماليــة بحــدود  1,49مليــون دينــار
كويتــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31مــارس  .2021ضمنهــا  620ألــف دينــار كويتــي كانــت مخصصــات
هبــوط فــي قيمــة اســتثماراتها العقاريــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة إلــى مخصصــات إضافيــة
متعلقــة بالمرابحــة الموقعــة مــع شــركة ســمارت أوتــو للتجــارة العامــة والمقــاوالت ،أمــا الباقــي والبالــغ نحــو 870
ألــف دينــار كويتــي يمثــل تفــوق نفقــات التشــغيل علــى ايراداتــه بســبب مــا ذكرنــا أعــاه.
التطلعات المستقبلية:
فــي الوقــت الــذي نكتــب فيــه هــذه الســطور فــي شــهر يوليــو  ،2021ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن العــام شــهد حتــى
هــذا التاريــخ بدايــة متقلبــة .ال يــزال فيــروس كورونــا منتشــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم مــع ظهــور العديــد مــن
ـورات الجديــدة مــن الفيــروس .وتشــهد اقتصــادات الــدول المتقدمــة فــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة األرضيــة
التحـ ّ
فصــل الصيــف وتعمــل حكومــات هــذه الــدول علــى اتخــاذ القــرارات الخاصــة بإعــادة افتتــاح األنشــطة االقتصاديــة،
وإن كان بعضهــا أســرع مــن البعــض اآلخــر وعينهــا علــى موجــة كورونــا الثالثــة.
وقــد تســتمر التحديــات الصحيــة واالقتصاديــة فــي المســتقبل ،ولكــن ،تبقــى النظــرة أو الصــورة طويلــة األجــل
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إيجابيــة وتشــير إلــى انتعــاش اقتصــادي واســع النطــاق ،وانــه مــن المتوقــع ان تتواصــل سياســات الدعــم المالــي
والسياســات النقديــة التوســعية التــي تعتمدهــا البنــوك المركزيــة والحكومــات فــي جميــع انحــاء العالــم ،وفــي
قــراءة لتوقعــات أداء االقتصــاد العالمــي بشــكل عــام ،وأكبــر اقتصاداتــه بشــكل خــاص ،يبــدو أنهــا جميعــً وفقــً
ألخــر تقريــر لصنــدوق النقــد الدولــي مرشــحة ألن تحقــق أداء موجــب أعلــى مــن المتوقــع ،فاالقتصــاد العالمــي مرجــح
لــه النمــو بنحــو  %6فــي عــام  2021ليعــود بحجــم أعلــى قلي ـ ً
ا مــن حجمــه مــا قبــل األزمــة فــي نهايــة عــام ،2019
ويضيــف نحــو  %4.9لتوقعــات نمــوه فــي عــام  .2022وأكبــر اقتصاداتــه أو االقتصــاد األمريكــي قــد يحقــق نمــوًا
للعــام الجــاري بنحــو  %7ويضيــف لهــا نحــو  %4.9فــي عــام  ،2022واالقتصــاد الصينــي مقــدر لــه النمــو بنحــو %8.1
للعــام الجــاري ونحــو  %5.7لعــام  ،2022واقتصــاد كتلــة اليــورو مقــدر لــه النمــو بنحــو  %4.6للعــام الجــاري و%4.3
لعــام .2022
وقــراءة توقعــات أداء اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تذهــب فــي نفــس االتجــاه ولكــن بوتيــرة أدنــى،
فجميعهــا ســوف تنمــو بالموجــب بعــد نمــو جماعــي بالســالب القتصاداتهــا فــي عــام  ،2020وجميعهــا أيضــً
ســتحقق نمــو فــي ســيولة وأســعار األســهم المدرجــة فــي بورصاتهــا .معــدالت نمــو اقتصاداتهــا ســوف تــراوح مــا
بيــن  %0.7ألدناهــا و %3.3ألعالهــا فــي العــام الجــاري ،وتتحســن قليـ ً
ا لتصبــح مــا بيــن  %2.6ألدناهــا و %7.4ألعالهــا
فــي عــام  .2022وإن بقــت أســعار النفــط متماســكة فــوق مســتوى الـــ  70دوالر أمريكــي لخــام مزيــج برنــت ،مــن
المفتــرض أن تتغيــر معــدالت نمــو اقتصاداتهــا مدعومــة أيضــً مــن زيــادة مســتويات إنتاجهــا النفطــي وفــق اتفــاق
أوبــك  .+لذلــك يبــدو أن ك ً
ال مــن العالــم واالقليــم وضمنــه الكويــت قــد عــاودت نشــاطها االقتصــادي إلــى مســتويات
مــا قبــل الجائحــة ،ولكــن تبقــى المخاطــر قائمــة والبــد مــن متابعتهــا ،فديــون العالــم فــي مســتوى قياســي بلــغ
 289تريليــون دوالر أمريكــي أو  %341مــن حجــم االقتصــاد العالمــي ،وأســعار األصــول الماليــة عنــد مســتويات
قياســية ،ومعــدالت التضخــم بــدأت باالرتفــاع بمــا يهــدد اســتمرار السياســات النقديــة والماليــة التوســعية.
وأود أن أتوجــه بالشــكر للعامليــن المتفانيــن فــي شــركة رســاميل لالســتثمار علــى جهودهــم المتواصلــة والعمــل
الشــاق الــذي يقومــون بــه فــي ســبيل المحافظــة علــى ســمعتها كمــا هــي اليــوم وأود أيضــً التنويــه بالدعــم الــذي
يســتمر المســاهمون وعمــاء الشــركة فــي تقديمــه والــذي يســاعدنا علــى مواصلــة تنفيــذ االعمــال الناجحــة .كمــا
ال يفوتنــا أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية علــى تعاونهــا.
وفــي الختــام ال يســعنا إال أن ندعــو اهلل العزيــز الجليــل بــأن تُك َّل َ
ــل مســاعينا لتقديــم األفضــل لمســاهمينا
ومســتثمرينا بالنجــاح ،داعيــن اهلل ســبحانه وتعالــى أن يحفــظ الكويــت وأهلهــا تحــت ظــل القيــادة الحكيمــة
لحضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد حفظــه اهلل ورعــاه وســمو ولــي عهــده األميــن والحكومــة الرشــيدة.
كمــا نتوجــه إليكــم مجــددًا بخالــص الشــكر لدعمكــم المتواصــل ونؤكــد لكــم أننــا ســوف نعمــل دائمــً لكــي نكــون
فــي مســتوى توقعاتكم.
والســـــالم عليــــــــكم ورحمــــــة اهلل وبركاتــــــــــه،

د .فهد محمد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة
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استراتيجية رساميل
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رؤيتنا واستراتيجيتنا
مــن المالحــظ فــي اآلونــة األخيــرة ظهــور شــركة رســاميل بقــوة علــى الســاحة ســواء مــن الناحيــة اإلعالميــة او مــن
خــال طــرح المنتجــات االســتثمارية وقــد كان ذلــك نتيجــة تبنــي اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة اســتراتيجية واضحــة
تــم التوصــل لهــا خــال فتــرة االغــاق بســبب الجائحــة.
اســتثمرت اإلدارة التنفيذيــة ذلــك الوقــت فــي الســعي وراء تحديــد اســتراتيجية واضحــة مبنيــة علــى
ثالثــة ركائــز أساســية:

1

األولى هي تحديد شريحة العمالء المستهدفين
ونوع الخدمات االستثمارية المقدمة لهم

مــن خــال عمــل تقييــم علــى هيكلــة عمــاء الســوق المحلــي ،تبيــن لنــا وجــود شــريحة كبيــرة مــن العمــاء بحاجــة
للمزيــد مــن االحترافيــة فــي تقديــم الخدمــات االســتثمارية خاصــة فــي االســواق العالميــة و المشــورة حــول تنميــة
ثرواتهــم بمــا يتــاءم مــع تقلبــات االســواق .كمــا تبيــن لنــا وجــود اجيــال جديــدة مــن المســتثمرين لهــا تطلعــات
مختلفــة تســعى الــى االســتفادة مــن متغيــرات االســواق خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا و تطبيقاتهــا ،و عليــه
قمنــا بإعــادة هيكلــة طرحنــا للمنتجــات لتغطيــة هــذه الفجــوة و اســتقطاب هــذه الشــرائح الجديــدة مــن العمــاء،
وعليــه ســنقوم بالتركيــز علــى طــرح الصناديــق االســتثمارية المتنوعة ذات االغــراض االســتثمارية المتعددة لخدمة
هــذه الفئــات .فــكان باكــورة هــذه االســتراتيجية طــرح صنــدوق النوخــذة (ذو فئــات األصــول المتعــددة) وصنــدوق
ســتارتك (لالســتثمار فــي شــركات التكنولوجيــة الناشــئة) باالضافــة الــى محفظــة األســهم العالميــة ذات العوائــد
النقديــة العاليــة .كمــا تــم إعــداد اســتراتيجية تســويقية و اعالميــة تناســب هــذه الشــرائح و تســعى الــى تقويــة
العالمــة التجاريــة لرســاميل وتطويــر المحتــوى المعلوماتــي المطــروح لعمالئهــا .ستســتمر رســاميل بعــون اهلل
فــي طــرح منتجاتهــا الحديثــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات العمــاء و متطلبــات االســواق.

2

والثانية هي استقطاب المواهب البشرية لتعزيز
الفريق اإلداري من النواحي الفنية المؤثرة

تهــدف رســاميل الــى ان تكــون وجهــة اساســية للطاقــات الشــابة التــي تســعى لتطويــر امكانياتهــا فــي مجــاالت
االســتثمار فــي االســواق العالميــة .كمــا تســعى رســاميل ان تســتمر فــي نهجهــا نحــو تطويــر الكفــاءات المتعــددة
الموجــودة حاليــً فــي الفريــق اإلداري لــدى رســاميل .و عليــه ،فقــد تــم تطويــر منظومــة متكاملــة تشــمل المحفــزات
التدريبيــة والماليــة والتطــور الوظيفــي ممــا يســمح باســتقطاب والحفــاظ علــى الكفــاءات العاليــة والتــي هــي
الــرأس المالــي البشــري فــي رســاميل والــذي ســينعكس بــا شــك علــى اداء الشــركة و تقــدم اعمالهــا.
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3

والثالثة هي االستثمار في البنية التكنولوجية
للشركة لتعزيز تجربة عمالئها.

اصبحــت التكنولوجيــا هــي المحــرك الرئيســي للشــركات ومخططــات العمــل الناجحــة فــي هــذا العصــر ،حتــى
ان مفهــوم النقــد اصبــح عبــارة عــن ارقــام افتراضيــة فــي شاشــات الهواتــف و الحواســيب ،ومــن هــذا المنطلــق
ارتاينــا ان نســتثمر فــي البنيــة التكنولوجيــة للشــركة لتتفــوق علــى تطلعــات عمالئنــا مــن حيــث جــودة الخدمــة و
خصوصيــة العالقــة .اصبحــت رســاميل حاليــً قــادرة علــى تنفيــذ اعمالهــا بشــكل متطــور وســلس بفضــل البنيــة
التكنولوجيــة للشــركة و التــي اثبتــت فعاليتهــا خــال فتــرة جائحــة كورونــا ،حيــث تمكنــا بفضــل اهلل مــن تنفيــذ
عمليتــي اســتحواذ فــي العقــارات الدوليــة خــال فتــرة االغــاق الكامــل الناتــج عن الجائحة .فســوف تســتمر رســاميل
فــي تطويــر البنيــة التكنولوجيــة للشــركة لتيســير عمليــة التفاعــل مــع عمالئهــا الكــرام و توســعة قاعــدة العمالء.
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نبقى على تواصل طوال العام
1
مؤتمر رساميل بعنوان:
الواقع الجديد 2021

RASAMEEL

المتحدثين:
 الخبير االقتصادي جاسم السعدون السيد دخيل الدخيل -السيد علي الفليج

14

2021

11:00

22252414

2
حلقة نقاشية بعنوان:
لكل أزمة تكمن فرصة
المتحدثين:
 السيد سمير الغربللي السيد دخيل الدخيل السيد علي الفليج -السيد روبرت إسبن
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3
حلقة نقاشية بعنوان:
التعايش مع جائحة كوفيد19-
المتحدثين:
 السيد دخيل الدخيل السيد علي الفليج السيد عبدالمحسن الغربللي -السيد روبرت إسبن

4
حلقة نقاشية بعنوان:
المخاطر والفرص في السوق
المتحدث:
 -السيد روبرت إسبن
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تقرير هيئة الفتوى
والرقـابـة الشرعيـة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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تقرير المدقق الشرعي الخارجي

التاريخ2722/77/27 :

السادة /شركة رساميل لالستثمار

المحترمون

الموضوع  :تقرير التدقيق الشرعي الخارجي للفترة المالية 2722/71/12 - 2727/70/72
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
وفقا إلى عقد االرتباط الموقع معكم فإن شركة التدقيق الشرعي الخارجي تقوم على أعمال الشركة للتأكد
من التزامها بالمعايير المعتمدة أو بالقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
ولجعل عملية التدقيق الشرعي الخارجي أكثر كفاءة وفعالية فإن إجراءات التدقيق على العمليات التنفيذية
للمؤسسات المالية اإلسالمية تتم وفقا لمعايير التدقيق الشرعي لشركتنا واستنادا إلى نظام ممارسة مهنة
المراجعة التي تتطلب قيامنا بالتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول لموافقة العمليات
التنفيذية للمؤسسات المالية اإلسالمية للمعايير المعتمدة أو لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

الممثل القانوني والمدقق الشرعي
ضاري ليث العتيقي

راس المال المدفوع 05.0... :د0ك
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نطاق العمل:
فإن نطاق العمل يتحدد من مدى التزام شرررررركة رسررررراميل لالسرررررتثمار في تنفيذ العقود والمعامالت طبقا
لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.
مسؤولية الشركة:
تقع مسؤولية شركة رساميل لالستثمار االلتزام بتنفيذ جميع أعمالها المعتمدة طبقا ألحكام الشرعية
اإلسالمية من قبل اإلدارة.
مسؤولية التدقيق الشرعي الخارجي:
إن مسؤوليتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى مطابقة معامالت الشركة وأنشطتها وجميع أعمالها
ألحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
مهام التدقيق الشرعي الخارجي:
لقد قمنا بالتخطيط ألعمال التدقيق الشرعي الخارجي ولتحقيق العمل المطلوب قمنا باآلتي:
 فحص مجاالت التدقيق. وضع سياسة أسلوب التدقيق ( العينة  /شامل ) طبقا لنوع المجال. -االطالع على تعامالت األوراق المالية التي تم فحصها.

 الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل إنجازها. القواعد المرجعية لتلك التعامالت ( المعايير المعتمدة  ،قرارات هيئة الرقابة الشرعية ). وضع الحلول الشرعية للمخالفات – إن وجدت – سواء في التعامالت المالية أو تنفيذها. الزيارات الميدانية والمراسالت وغيرها وفق الجداول والنماذج المعدة لذلك. إجراءات التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعماله الواردة في التقرير. -االطالع على التقرير الشرعي الداخلي.

 االطالع على العقود والعمليات المعتمدة. التنسيق مع الجهات المسؤولة عن إجراء العمليات بجميع طرق التواصل. -توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني.

راس المال المدفوع 05.0... :د0ك
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الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل إنجازها:
 إدارة المحافظ والصناديق. اإلدارة المالية. إدارة االستثمارات البديلة.مجاالت تم التدقيق عليها:
لقد قمنا باالطالع والمراجعة على:
 تقرير التدقيق الشرعي الداخلي. البيانات المالية ومرفقاتها. الحسابات المفتوحة لدى البنوك. األنشطة المستثمر بها. وتوزيعات األرباح. العقود المنفذة وعددها ( ) 22 عدد العمليات المنفذة خالل الفترة المالية ( ) 270وكما قمنا بالتواصل مع إدارة الشركة والزيارات الميدانية خالل الفترة المذكورة في تاريخ 0705/70/51

وعددها ( .) 2
وتم الحصول على التفسيرات واإلقرارات التي زودتنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بمدى التزام
معامالت الشركة وأنشطتها وتعامالت األوراق المالية بالمعايير المعتمدة أو بقرارات هيئة الرقابة الشرعية
للشركة والتي نعتقد بأن أعمال التدقيق التي قمنا بها توفر أساسا مناسبا ٌ إلبداء رأينا.
الرأي النهائي:
بناء على نتائج أعمال التدقيق فإن المعامالت والعمليات المالية التي تم فحصها واالطالع عليها كانت
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،عدا شركتين كانت متوافقة مع المؤشر المعتمد ثم خرجت هذه
الشركات من القائمة وتم االحتفاظ بها بناء على قرار هيئة الرقابة الشرعية.

راس المال المدفوع 05.0... :د0ك
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تقرير لجنة التدقيق لشركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م.

للسنة المنتهية في  31مارس 2021

في إطار تطبيق قواعد الحوكمة السليمة في شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م ،.قام مجلس اإلدارة بتشكيل
لجنة مستقلة منبثقة عنه تسمى لجنة التدقيق بغرض تمكينه من تأدية مهامه ذات الصلة بشكل فعال
وعلى وجه الخصوص مراجعة واإلشراف على حسابات الشركة وبياناتها المالية والتأكد من سالمتها ونزاهتها
وكذلك التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.
وتعمل هذه اللجنة وفق ميثاق معتمد من قبل مجلس اإلدارة يوضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها
ومسئولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها ،وذلك وفقًا لما يلي:
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

 2018/07/15ومدتها  3سنوات.

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام
 7اجتماعات

تشكيل اللجنة
1.السيدة  /حنان يوسف علي يوسف
عضو غير تنفيذي  -رئيس اللجنة
2.السيد  /عبد العزيز محمد العنجري
عضو مستقل
3.السيد  /محمد توفيق سلطان
عضو غير تنفيذي
4.السيدة  /نور توفيق العبد الرزاق
عضو مجلس اإلدارة (من )2020/12/01
5.السيد  /محمد حامد الرفاعي
عضو غير تنفيذي (إلى )2020/11/19
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المهام والمسئوليات الرئيسية ل ّلجنة
الضوابط الداخلية:
 .1النظر في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ،بما في ذلك أمن وضوابط تكنولوجيا المعلومات.
 .2التأكد من تنفيذ مبادئ السيطرة المزدوجة في الشركة.
 .3فهم نطاق مراجعة المدققين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين للرقابة الداخلية على التقارير المالية
والحصول على النتائج والتوصيات الهامة ،مع ردود اإلدارة.
 .4مراجعة تقرير الرقابة الداخلية المقدم سنويًا من قبل مكتب تدقيق مستقل بتقييم ومراجعة أنظمة
الرقابة الداخلية.
 .5دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
 .6تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة
في هذا الشأن.
 .7مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .8التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.

التدقيق الداخلي:
 .1اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
 .2التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
 .3مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها.
 .4مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن
المالحظات الواردة في التقارير.

التدقيق الخارجي:
 .1مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة،
وذلك بهدف ضمان نزاهة وشفافية التقارير المالية.
 .2التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم،
ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم ،ومراجعة خطابات تعيينهم.
 .3متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ،والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا
الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
 .4دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
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للسنة المنتهية في  31مارس 2021
االمتثال:

 .1مراجعة فاعلية نظام مراقبة االمتثال القانوني واللوائح ونتائج تحقيق اإلدارة ومتابعتها (بما في ذلك اإلجراءات
التأديبية) في أي حالة من عدم االمتثال.
 .2مراجعة سنوية للتأكد من عدم وجود أي تعارضات أو معامالت مع أطراف ذات عالقة بالموظفين الرئيسيين
ومعامالتهم التجارية واالستثمارية الهامة.
أبرز إنجازات اللجنة خالل العام
مراجعــة البيانــات والتقاريــر الماليــة الدوريــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة
بشــأنها.
المناقشة والموافقة على تقارير التدقيق الداخلي.
•التأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة بشــأن المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر التدقيــق
الداخلـ�ي.
•اإلشــراف الفنــي علــى إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ
األعمــال والمهمــات المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
•مراجعــة تقريــر الرقابــة الداخليــة المقــدم ســنويًا مــن قبــل مكتــب تدقيــق مســتقل بتقييــم ومراجعــة أنظمــة
الرقابــة الداخليــة.
•إعداد التقرير السنوي للجنة التدقيق.
•الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للشركة.
•المناقشة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي.
•الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الداخلي.
•التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
•التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
•تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي
•تقييم لجنة التدقيق.

ويتوافر لدى الشركة إدارة للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للشركة تتمتع باالستقاللية عن طريق
تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس اإلدارة ،ويتوافر لها الكوادر البشرية المؤهلة ألداء عملها .فض ً
ال
عن ذلك ،تعتمد الشركة في عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه
المهام .ويقوم المدقق الداخلي بالتنسيق مع الجهة الخارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة
الداخلية المطبقة في الشركة وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وخطط التدقيق المعتمدة
من قبل لجنة التدقيق ،وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على لجنة التدقيق.
وتعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل
إعداد واعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد الصالحيات والمسئوليات
والفصل في المهام .ويعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير المرفوعة
من اللجان والوظائف الرقابية في الشركة .فض ً
ال عن ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم
ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن ،ويتم موافاة هيئة أسواق المال بهذا التقرير بشكل
40
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سنوي .فض ً
ال عن ذلك ،يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير .كما أنه يتم
تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث
سنوات ،على أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.
وقد عقدت اللجنة اجتماعات دورية مع مراقب الحسابات الخارجي ،باإلضافة إلى أربع اجتماعات مع المدقق الداخلي
للشركة .كما يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع اللجنة التنفيذية حين تقتضي
ضرورة العمل ذلك دون حضور اإلدارة التنفيذية.
ونود أن ننوه إلى عدم وجود أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

واهلل ولي التوفيق،

حنان يوسف علي يوسف
رئيس لجنة التدقيق
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للسنة المنتهية في  31مارس 2021

القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة ،وذلك على النحو اآلتي:
االسم

تصنيف
العضو

الدكتور  /فهد
محمد فهد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

السيد  /جيرار
سنابيان
نائب رئيس مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

السيد  /سمير عبد
المحسن الغربللي
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

تنفيذي

السيد  /هيثم
سليمان الخالد
عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

المؤهل العلمي والخبرة العملية

تاريخ االنتخاب /
تعيين أمين السر

•حائــز علــى ماجســتير فــي اقتصــاد األعمــال ودكتــوراه
فــي اإلدارة والتمويــل.
•ذو خبــرة  44ســنة فــي مجــال االســتثمار والتمويــل
المحلــي واإلقليمــي والدولــي.
•تولــى إدارة أمــوال احتياطيــات المؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة.
•شــغل منصــب عضــو منتــدب للهيئــة العامة لالســتثمار
طيلة  8ســنوات.
•قــام بالتدريــس فــي مجــال اإلدارة والتمويل واالســتثمار
فــي كليــة التجــارة ،جامعــة الكويت.

 15يوليو 2018

•شــارك وتــرأس عــدد مــن الشــركات داخــل وخــارج
الكويــت.
•تقلــد عضويــة مجالــس إدارات شــركات وبنــوك محليــه
ودوليــة.
• عضــو مجلــس اإلدارة ســابقًا فــي بنــك الكويــت
ا لو طنــي .
•حاصل على ماجستير إدارة األعمال.
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  32ســنة كمســؤول عــن جميــع
أنشــطة االســتثمار والعمليــات والشــؤون الماليــة ،منهــا
 19ســنة بمنصــب رئيــس تنفيــذي ورئيــس تنفيــذي
بالوكالــة فــي عــدد مــن الشــركات االســتثمارية.

 15يوليو 2018

•حاصل على ماجستير إدارة األعمال.
•لديــه خبــرة  39ســنة فــي الوظائــف اإلشــرافية فــي
عــدد مــن الشــركات االســتثمارية

 15يوليو 2018

•عضو مجلس اإلدارة سابقًا لعدد من الشركات.
•حاصل على بكالوريوس  -هندسة كهربائية.
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•لديــه خبــرة أكثــر مــن  26ســنة فــي مجــال االتصــاالت
المنتقلــة ،منهــا  14ســنة فــي وظائــف تنفيذيــة و13
ســنة فــي وظائــف اإلدارة الوســطى الرئيســية.
•شــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مجلــس
اإلدارة لعــدد مــن الشــركات طــوال فتــرة تجــاوزت 15
ســنة.

ﺷـــﺮﻛﺔ رﺳـــﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر ش.م.ك( .ﻣﻘﻔﻠـــﺔ) وﺷـــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ  -اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﺴـــﻨﻮي 2021

 15يوليو 2018

االسم

تصنيف
العضو

السيد  /عبد العزيز
محمد العنجري
عضو مجلس اإلدارة

مستقل

السيدة  /حنان
يوسف علي يوسف
عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

السيد  /محمد
توفيق أحمد
سلطان
عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

السيد  /محمد
حامد الرفاعي
عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

السيدة  /نور توفيق
سالم العبد الرزاق
عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

السيد  /دخيل عبد
اهلل الدخيل
(أمين سر مجلس
اإلدارة)

أمين
السر

المؤهل العلمي والخبرة العملية

تاريخ االنتخاب /
تعيين أمين السر

•حاصل على بكالوريوس  -هندسة مدنية.
•لديه خبرة أكثر من  17سنة.
•قــد شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام
منــذ عــام  2009وهــو عضــو مجلــس اإلدارة لعــدد مــن
الشــركات.

 15يوليو 2018

•حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.
•لديها خبرة  21سنة في إدارة االستثمار.

 15يوليو 2018

•عضو مجلس اإلدارة لعدد من الشركات.
•حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال.
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  14ســنوات .ويشــغل منصــب
نائــب المديــر العــام لشــركة مجموعــة تــاول العالميــة
ومنصــب عضــو مجلــس اإلدارة لعــدد مــن الشــركات.
•حاصل على بكالوريوس تمويل.
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  14ســنوات فــي مجــال الخزينــة
واالســتثمار.

 15يوليو 2018

من  15يوليو 2018
إلى  19نوفمبر
2020

•حاصل على ماجستير إدارة أعمال.
•لديهــا خبــرة أكثــر مــن  12ســنة ،منهــا  7ســنوات فــي
مجــال الخزينــة واالســتثمار.

 01ديسمبر 2020

•حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس  -هندســة صناعيــة،
وشــهادة محلــل مالــي معتمــد (.)CFA
•لديــه خبــرة أكثــر مــن  14ســنة فــي مجــال االســتثمار
والتمويــل اإلســامي ،منهــا أكثــر مــن  7ســنوات فــي
وظائــف تنفيذيــة.

 11مارس 2020

•شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة
ماليــة طــوال فتــرة تجــاوزت  5ســنوات.
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نبذة عن اجتماعات مجلس اإلدارة ،وذلك من خالل البيان التالي:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية كما في  31مارس ( 2021السنة المالية )2021-2020
اجتماع ( )1المنعقد في 2020/06/29

اجتماع ( )2المنعقد في 2020/08/13

اجتماع ( )3المنعقد في 2020/09/23

اجتماع ( )4المنعقد في 2020/10/27

اجتماع ( )5المنعقد في 2020/11/11

اجتماع ( )6المنعقد في 2020/12/01

السيد  /جيرار سنابيان
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)















7

السيد  /سمير عبد المحسن الغربللي
(عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي)















7

السيد  /هيثم سليمان الخالد
(عضو مجلس اإلدارة)















7

السيد  /عبد العزيز محمد العنجري
(عضو مجلس اإلدارة)















7

السيدة  /حنان يوسف علي يوسف
(عضو مجلس اإلدارة)















7

السيد  /محمد توفيق أحمد سلطان
(عضو مجلس اإلدارة)















7

السيد  /محمد حامد الرفاعي
(عضو مجلس اإلدارة)
(من  2020/04/01إلى )2020/11/19









السيدة  /نور توفيق سالم العبد الرزاق
عضو مجلس اإلدارة
(من  2020/12/01إلى )2021/03/31

*يتم تأشير بعالمة ( )في حال حضور عضو مجلس اإلدارة االجتماع.
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اجتماع ( )7المنعقد في 2021/03/30

الدكتور  /فهد محمد فهد الراشد
(رئيس مجلس اإلدارة)















7

اسم العضو

عدد االجتماعات ()7

4





2

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة:
يتولى أمين سر مجلس اإلدارة مهام تدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتي تتضمن المناقشات والمداوالت
التي تمت خالل االجتماعات والقرارات التي تم اتخاذها وأية تحفظات (إن وجدت) ،ويتم توقيع هذه المحاضر منه
ومن جميع األعضاء الحاضرين.
كما يتوافر سجل خاص تدون فيه محاضر االجتماعات بأرقام متسلسلة للسنة التي عقدت فيها االجتماعات ومبينًا
به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بحيث يسهل الرجوع إلى تلك المحاضر.
ويتم حفظ محاضر االجتماعات والسجالت والتقارير وغيرها من المستندات التي ترفع من المجلس وإليه لدى أمين السر.
كذلك يعمل أمين السر على التأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقرها المجلس ،والتأكد من تبليغ
مواعيد اجتماعات المجلس قبل ثالثة أيام عمل على األقل من االجتماع مع مراعاة االجتماعات الطارئة ،باإلضافة إلى
التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر االجتماعات والمعلومات
والمستندات المتعلقة بالشركة؛ فض ً
ال عن القيام تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة بتأمين حسن إيصال وتوزيع
المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة.

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام ،ومسؤوليات ،وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:
يتولى مجلس اإلدارة جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الشركة ،ويتم تحديد صالحيات ومهام ومسئوليات
مجلس اإلدارة في النظام األساسي للشركة وفي ميثاق العمل المعتمد من قبل المجلس ،مع مراعاة اختصاصات
الجمعية العامة للشركة .ومن أبرز هذه المهام والمسئوليات ما يلي:
•اعتماد استراتيجية الشركة وأهدافها وخطط العمل والميزانيات التقديرية.
•اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
•اعتماد المواثيق واللوائح والسياسات الداخلية.
•وضع واعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف عليه ويشمل ذلك إعداد تقرير الحوكمة السنوي.
•تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه.
•تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.
•الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية.
•التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية.
وباإلضافة إلى التزامات مجلس اإلدارة ،يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوالً عن تمثيل الشركة أمام الغير ،وعن
حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على المعلومات
الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب ،وتشجيع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،باإلضافة إلى المسئوليات األخرى.
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كذلك يتم تحديد مهام ومسئوليات اإلدارة التنفيذية في السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .ومن أبرز
هذه المهام والمسئوليات ما يلي:
•تنفيذ االستراتيجية والخطط السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
•تنفيذ كافة السياسات الداخلية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
•المسئولية الكاملة عن األداء العام للشركة ونتائج أعمالها.
•وضع نظم الرقابة الداخلية والتأكد من كفاية وفاعلية تلك النظم.
•إعداد التقارير الدورية حول أنشطة الشركة وعرضها على مجلس اإلدارة.
كذلك يقوم مجلس اإلدارة بتحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية ،مع مراعاة تحقيق التوازن
في السلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بحيث ال يوجد انفراد أي من األطراف
بالسلطات المطلقة وذلك لتسهيل عملية المسائلة.
إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام:
•مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة.
•متابعة أعمال اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.
•عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.
•إعداد تقرير مجلس اإلدارة للشركة.
•إعداد تقرير الحوكمة للشركة.
•االطالع على تقارير هيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
•التوصية للمساهمين من خالل الجمعية العامة للشركة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة
بناء على توصية لجنة التدقيق.
ً
•التوصية للمساهمين من خالل الجمعية العامة للشركة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
•التوصية للمساهمين من خالل الجمعية العامة للشركة بإعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
بناء على توصية لجنة التدقيق.
للشركة
ً
•المناقشة والموافقة على التقييم السنوي لمجلس اإلدارة ككل ،وتقييم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة،
وكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة ،وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.
•الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من إتباع السياسات واللوائح المعتمدة.
•متابعة األداء وآخر التطورات الخاصة بالشركة والشركات التابعة والزميلة.
•المتابعة الدورية آلخر تطورات الخاصة بأصول الشركة.
•االطالع على ميزانية مصروفات وايرادات الشركة.
•االطالع على تقارير اإلدارة عن الوضع المالي للشركة.
•التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.
•االطالع على تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمعد من مراقب حسابات مستقل.
•متابعة تأثير األحداث الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد على البيانات المالية للشركة.
•متابعة استمرارية األعمال وخطة الطوارئ للشركة.
•المناقشة والموافقة على تقارير المخاطر النصف سنوي المعدة من إدارة المخاطر والمرفوعة من لجنة إدارة
المخاطر.
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•المناقشة والموافقة على تقارير مكافحة غسل األموال.
•المناقشة والموافقة على تقرير كفاية رأس المال المدقق وتقرير مراقب الحسابات لاللتزام بضوابط وتعليمات
كفاية رأس المال.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية:
في إطار تطبيق قواعد الحوكمة السليمة في الشركة ،قام مجلس اإلدارة بتشكيل أربع لجان مستقلة ،منبثقة
عنه بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال ولتقوم باإلشراف على تطبيقات الحوكمة بمحاورها المختلفة،
وتعمل هذه اللجان وفق المواثيق المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتي توضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها
ومسئولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها ،وذلك وفقًا لما يلي- :
لجنة الترشيحات والمكافآت
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

 2018/7/15ومدتها  3سنوات

عدد االجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل العام

2

تشكيل اللجنة

المهام والمسئوليات
الرئيسية ل ّلجنة

1.الدكتور  /فهد محمد فهد الراشد
2.رئيس مجلس اإلدارة  -رئيس اللجنة
3.السيد  /جيرار سنابيان
4.نائب رئيس مجلس اإلدارة
5.السيد  /عبد العزيز محمد العنجري
6.عضو مجلس اإلدارة المستقل
1.مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد األفراد المؤهلين للعمل في المجلس ولجانه.
2.التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
3.تطوير سياسات وكيفيات/شروط التعويضات والمكافآت للشركة.
4.تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
5.وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
6.التوصيــة بتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
وفقــً لتوجيهات مجلــس اإلدارة.
7.اإلشــراف علــى تنفيــذ سياســة المكافــآت للشــركة ،بمــا فــي ذلــك تحليــل ردود الفعــل ،إن
وجــدت ،مــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح اآلخريــن في الشــركة.
8.وضــع توصيــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء
المســتقلين.
9.التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة مستقلون في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.
	10.التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل.
	11.إعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن كافــة المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة.
·التأكد من استقاللية عضو مجلس اإلدارة المستقل.

أبرز إنجازات اللجنة خالل
العام

·تقييــم ســنوي لمجلــس اإلدارة ككل ،وتقييــم كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،وكل لجنــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة ،وتقييــم أداء المديريــن التنفيذييــن.
·االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
·إعداد تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في .2020-03-31
49

تقرير الحوكمة

للسنة المنتهية في  31مارس 2021
لجنة التدقيق

تاريخ تشكيل اللجنة
ومدتها

 2018/07/15ومدتها  3سنوات.

عدد االجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل  7اجتماعات
العام
1.السيدة  /حنان يوسف علي يوسف
عضو غير تنفيذي  -رئيس اللجنة
2.السيد  /عبد العزيز محمد العنجري
عضو مستقل
تشكيل اللجنة

3.السيد  /محمد توفيق أحمد سلطان
عضو غير تنفيذي
4.السيدة  /نور توفيق العبد الرزاق
عضو مجلس اإلدارة (من )2020/12/01
5.السيد  /محمد حامد الرفاعي
عضو غير تنفيذي (إلى )2020/11/19

الضوابط الداخلية:
1.النظــر فــي فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة ،بمــا فــي ذلــك أمــن وضوابــط
تكنولوجيــا المعلومــات.
2.التأكد من تنفيذ مبادئ السيطرة المزدوجة في الشركة.
3.فهــم نطــاق مراجعــة المدققيــن الداخلييــن ومراقبــي الحســابات الخارجييــن للرقابــة
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة والحصــول علــى النتائــج والتوصيــات الهامــة ،مــع ردود اإلدارة.
المهام والمسئوليات
الرئيسية ل ّلجنة

4.مراجعــة تقريــر الرقابــة الداخليــة المقــدم ســنويًا مــن قبــل مكتــب تدقيــق مســتقل بتقييــم
ومراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
5.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
6.تقييــم مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة داخــل الشــركة وإعــداد تقريــر
يتضمــن رأي وتوصيــات اللجنــة فــي هــذا الشــأن.
7.مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
بشــأنها.
 8.التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
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لجنة التدقيق
التدقيق الداخلي:
1.اإلشــراف الفنــي علــى إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى
فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
2.التوصيــة بتعييــن مديــر التدقيــق الداخلــي ،ونقلــه ،وعزلــه ،وتقييــم أدائــه ،وأداء إدارة التدقيــق
الداخلي.
3.مراجعــة وإقــرار خطــط التدقيــق المقترحــة مــن المدقــق الداخلــي ،وإبــداء مالحظاتهــا
عليهــا.
4.مراجعــة نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي ،والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات
التصحيحيــة الالزمــة بشــأن المالحظــات الــواردة فــي التقاريــر.

التدقيق الخارجي:
1.مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء الــرأي والتوصيــة
بشــأنها لمجلــس اإلدارة ،وذلــك بهــدف ضمــان نزاهــة وشــفافية التقاريــر الماليــة.

المهام والمسئوليات
الرئيسية ل ّلجنة

2.التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقبــي الحســابات الخارجييــن أو تغييرهــم
وتحديــد أتعابهــم ،ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليتهم ،ومراجعــة
خطابــات تعيينهــم.
3.متابعــة أعمــال مراقبــي الحســابات الخارجييــن ،والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم
خدمــات إلــى الشــركة عــدا الخدمــات التــي تقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
4.دراســة مالحظــات مراقبــي الحســابات الخارجييــن علــى القوائــم الماليــة للشــركة ومتابعــة
مــا تــم فــي شــأنها.

االمتثال:
1.مراجعــة فاعليــة نظــام مراقبــة االمتثــال القانونــي واللوائــح ونتائــج تحقيــق اإلدارة ومتابعتها
(بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التأديبيــة) فــي أي حالــة مــن عــدم االمتثال.
2.مراجعــة ســنوية للتأكــد مــن عــدم وجــود أي تعارضــات أو معامــات مــع أطــراف ذات عالقــة
بالموظفيــن الرئيســيين ومعامالتهــم التجاريــة واالســتثمارية الهامة.
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للسنة المنتهية في  31مارس 2021
لجنة التدقيق
•مراجعــة البيانــات والتقاريــر الماليــة الدوريــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى
مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها.
•المناقشة والموافقة على تقارير التدقيق الداخلي.
•التأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات
الواردة في تقارير التدقيق الداخلي.
•اإلشــراف الفنــي علــى إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق
مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات المحــددة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة.

أبرز إنجازات اللجنة
خالل العام

•مراجعــة تقريــر الرقابــة الداخليــة المقــدم ســنويًا مــن قبــل مكتــب تدقيــق
مســتقل بتقييــم ومراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
•إعداد التقرير السنوي للجنة التدقيق.
•الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للشركة.
•االطالع على تقرير المدقق الشرعي الخارجي.
•الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الداخلي.
•التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
•التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
•تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي
•تقييم لجنة التدقيق.
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لجنة إدارة المخاطر
تاريخ تشكيل اللجنة
ومدتها

 2018/07/15ومدتها  3سنوات.

عدد االجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل  4اجتماعات
العام
 .1السيدة  /حنان يوسف علي يوسف  -عضو غير تنفيذي  -رئيس اللجنة
 .2السيد  /عبد العزيز محمد العنجري  -عضو مستقل
تشكيل اللجنة

 .3السيد  /محمد توفيق أحمد سلطان  -عضو غير تنفيذي
 .4السيدة  /نور توفيق العبد الرزاق  -عضو مجلس اإلدارة (من )2020/12/01
 .5السيد  /محمد حامد الرفاعي  -عضو غير تنفيذي (إلى )2020/11/19
1.إعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس
اإلدارة ،والتأكــد مــن تنفيــذ هــذه االســتراتيجيات والسياســات ،وأنهــا تتناســب مــع طبيعة
وحجــم أنشــطة الشــركة.
2.ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
3.تقييــم نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة أنــواع المخاطــر المختلفــة التــي قــد
تتعــرض لهــا الشــركة ،وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا.
4.مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد وتقييــم مســتوى المخاطــر المقبــول فــي
الشــركة ،والتأكــد مــن عــدم تجــاوز الشــركة لهــذا المســتوى مــن المخاطــر بعــد
اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

المهام والمسئوليات
الرئيسية ل ّلجنة

5.مراجعة وتقييم كفاية سيولة الشركة ومركزها المالي.
6.مراجعة برامج إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات بالشركة.
7.مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه قبــل اعتمــاده مــن
قبل مجلــس اإلدارة.
8.التأكــد مــن اســتقاللية موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي ينجــم عنهــا
تعــرض الشــركة للمخاطــر.
9.التأكــد مــن أن موظفــي إدارة المخاطــر لديهــم الفهــم الكامــل للمخاطــر المحيطــة
بالشــركة ،والعمــل علــى زيــادة وعــي العامليــن بثقافــة المخاطــر وإدراكهــم لهــا.
	10.إعــداد التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة ،وتقديــم
هــذه التقاريــر إلــى مجلــس إدارة الشــركة.
	11.مراجعــة المســائل التــي تثيرهــا لجنــة التدقيــق المرتبطــة والتــي قــد تؤثــر علــى إدارة
المخاطــر فــي الشــركة.
·تقييم أداء لجنة إدارة المخاطر عن الفترة المنتهية في  31مارس .2020

أبــرز إنجــازات اللجنــة
خــال العــام

·الموافقــة علــى تقريــر المخاطــر عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
.2 0 2 0 /0 3 /3 1
·الموافقــة علــى تقريــر المخاطــر عــن الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي
.2 0 2 0 /0 9 /3 0
·االطــاع علــى تقاريــر المخاطــر الدوريــة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة ومــن ثــم
إلــى هيئــة أســواق المــال بصــورة نصــف ســنوية.
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للسنة المنتهية في  31مارس 2021
اللجنة التنفيذية

تاريخ تشكيل اللجنة
ومدتها

 2015/10/25ومدتها  3سنوات

عدد االجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل  9اجتماعات
العام
1.الدكتور  /فهد محمد فهد الراشد  -رئيس مجلس اإلدارة  -رئيس اللجنة
تشكيل اللجنة

2.السيد  /جيرار سنابيان  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
3.السيد  /سمير عبد المحسن الغربللي  -عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
4.السيد  /هيثم سليمان الخالد  -عضو مجلس اإلدارة
1.مراجعــة وتقديــم المشــورة بشــأن المســائل الجوهريــة قبــل تقديمهــا إلــى مجلــس
اإلدارة.
2.الموافقة على عمليات اإلقراض وااللتزامات واالستثمارات.
3.االطالع على عروض االستثمار وابداء الرأي.
4.مراجعــة وتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالميزانيــة الســنوية للشــركة المعدلــة والمقترحــة
مـ�ن قبـ�ل اإلدارة التنفيذيـ�ة.

المهام والمسئوليات
الرئيسية ل ّلجنة

5.المراجعــة والتوصيــة لموافقــة مجلــس اإلدارة علــى خطــة تعاقــب الرئيــس التنفيــذي
التــي تقدمهــا اإلدارة التنفيذيــة.
6.رفــع تقريــر إلــى مجلــس اإلدارة فــي موعــد أقصــاه اجتمــاع المجلــس التالــي بخصــوص
جميـ�ع القـ�رارات واإلجـ�راءات التـ�ي اتخذتهـ�ا اللجنة.
7.التأكــد مــن أن سياســات وإجــراءات الشــركة يتــم اتباعهــا وتعديلهــا وتنفيذهــا علــى
نحــو مالئــم.
8.التأكــد مــن االلتــزام بالقوانيــن والقواعــد واللوائــح مــن قبــل الســلطات القانونيــة
المختلفـ�ة ومبـ�ادئ الشـ�ريعة اإلسـلامية.
9.مراجعــة أدائهــا وميثاقهــا لضمــان أنهــا تعمــل أقصــى قــدر مــن الفعاليــة وتوصيــة
بــأي تعديــات تراهــا ضروريــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.
	10.التعامل مع األمور األخرى التي يحيلها إليها مجلس اإلدارة.
·االطالع على آخر مستجدات المتعلقة بعمل الشركة عن بعد في ظل الوباء.
·توقعات التدفق النقدي للشركة للعام 2021-2020

·مناقشة شاملة للشركة وخطة بقية العام وتعديل الميزانية وفقًا لذالك.
أبــرز إنجــازات اللجنــة
خــال العــام

·نتائج أعمال الشركة.
·مناقشة ميزانية التقديرية للشركة
·المتابعة الدورية للتطورات الخاصة بالشركة والشركات التابعة والزميلة.
·المتابعة الدورية آلخر التطورات الخاصة بأصول الشركة.
·المناقشة الستراتيجية الشركة.
·االطالع على ميزانية مصروفات وايرادات الشركة للسنة المالية 2021-2020
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موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات
بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:
تعمل اإلدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب
لجميع أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمكنهم من االضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية .كما
تحرص على التأكد من أن كافة التقارير الدورية وغير الدورية يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة.

القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:
قام مجلس اإلدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا لمتطلبات هيئة
أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله .ويتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة من قبل مجلس
اإلدارة لمنح المكافآت تتضمن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت
التي يتم منحها للموظفين بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
•يوصي المجلس بمكافأة اللجان والمجلس إلى الجمعية العمومية السنوية.
•يتم إتاحة تقرير المكافآت في اجتماع الجمعية العمومية العادية ،وتالوته من قبل رئيس مجلس اإلدارة من
ضمن تقرير الحوكمة.

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة:
قامت اإلدارة التنفيذية للشركة خالل اجتماع مجلس اإلدارة رقم  3لسنة  2022-2021المنعقد بتاريخ  2021/07/27بالتعهد
لمجلس اإلدارة كتابيًا بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  2021/03/31وكذلك
كافة التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة ،وبأن هذه التقارير تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ،وأنها تستعرض كافة الجوانب
المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية ،كما أنه تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق
وبناء على ذلك ،يتعهد مجلس اإلدارة في التقرير السنوي ويؤكد للسادة  /المساهمين على سالمة ونزاهة البيانات
المال.
ً
المالية المعدة للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  2021/03/31وكذلك كافة التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة ،وبأن
هذه التقارير تم عرضها بصورة سليمة وعادلة ،وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية،
كما أنه تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقًا لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله.
في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة ،يتم تضمين بيان يفصل ويوضح
التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها:
ال يوجد.
التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
يتم ترشيح مراقب الحسابات الخارجي للشركة
بناء على توصية من لجنة التدقيق إلى مجلس اإلدارة ،وذلك بعد
ً
التأكد من كونه مستق ً
ال عن الشركة ومجلس إدارتها وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال
المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو االستقاللية ،على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين
في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال .وتقوم الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي بتعيين مراقب
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة .ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بحضور اجتماعات
الحسابات الخارجي للشركة
ً
الجمعية العامة وتالوة التقرير المعد من قبله على المساهمين.
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القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر:
يتوافر لدى الشركة إدارة المخاطر في الهيكل التنظيمي للشركة تتمتع باالستقاللية عن طريق تبعيتها المباشرة
للجنة إدارة المخاطر ،ويتوافر لها الكوادر البشرية المؤهلة ألداء عملها ،وتقوم هذه اإلدارة بالعمل على تحديد
وقياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل
مجلس اإلدارة ،وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على لجنة إدارة المخاطر.
نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وفقًا لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في
البنود أعاله.
موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل
إعداد واعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد الصالحيات والمسئوليات
والفصل في المهام .ويعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير المرفوعة من
اللجان والوظائف الرقابية في الشركة .فض ً
ال عن ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة
نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن ،ويتم موافاة هيئة أسواق المال بهذا التقرير بشكل سنوي.
فض ً
ال عن ذلك ،يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:
يتوافر لدى الشركة إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للشركة تتمتع باالستقاللية عن طريق تبعيتها
للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس اإلدارة ،ويتوافر لها الكوادر البشرية المؤهلة ألداء عملها .فض ً
ال عن ذلك ،تعتمد
الشركة في عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه المهام .ويقوم المدقق
الداخلي بالتنسيق مع الجهة الخارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة
وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وخطط التدقيق المعتمدة من قبل لجنة التدقيق ،وإعداد
التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على لجنة التدقيق.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل (بخالف مكتب التدقيق المكلف للقيام بتقييم ومراجعة
أنظمة الرقابة الداخلية) بمراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ،ويتم موافاة
كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يشتمل على المعايير والمحددات التي ترسخ
المفاهيم والقيم والمبادئ األخالقية للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين.
موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح:
يتوافر لدى الشركة سياسة بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تشتمل على أمثلة
لحاالت تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها وذلك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح:
يتوافر لدى الشركة سياسة لإلفصاح والشفافية تجاه المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب
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المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،وتتوافق مع األحكام الواردة في قانون هيئة أسواق المال والئحته
التنفيذية وتعليمات الهيئة وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن ،ويتم مراجعتها بشكل دوري.
نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،يحتوي على المعلومات والبيانات
المطلوب اإلفصاح عنها وفقًا لمتطلبات القوانين والتعليمات وسياسات الشركة في هذا الشأن ،ويتم تحديثه
بشكل دوري .ويكون هذا السجل متاحًا لذوي الشأن لالطالع عليه خالل ساعات العمل المعتادة للشركة.
بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:
تم إنشاء وحدة تنظيم شئون المستثمرين بالشركة تتمتع باالستقاللية المناسبة ،وهي مسئولة عن توفير
المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة للمساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح في
الوقت المناسب ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.
نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح:
تحرص الشركة على االعتماد على تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين المحتملين
وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك عن طريق إنشاء قسم خاص على الموقع اإللكتروني للشركة لحوكمة
الشركة يتم من خالله عرض المعلومات والبيانات التي تساعدهم.

القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين
موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين ،وذلك لضمان العدالة والمساواة
بين كافة المساهمين:
يتضمن النظام األساسي للشركة وسياساتها وإجراءاتها الداخلية ما يضمن ممارسة جميع المساهمين
لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول
بها .كذلك تحرص الشركة على معاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون أي تمييز .ومن أبرز الحقوق العامة
للمساهمين:
•التصرف في األسهم من تسجيل للملكية وقيدها ونقلها وتحويلها.
•الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.
•الحصول على النصيب المقرر من موجودات الشركة في حالة التصفية.
•الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة في الوقت المناسب.
•المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قرارتها.
•انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
•مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.
•مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية ،وذلك في حال إخفاقهم في أداء
المهام المناطة بهم.
موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات
الخاصة بالمساهمين:
وفقًا لالتفاقية الموقعة بين الشركة وبين الشركة الكويتية للمقاصة ،يتم حفظ سجل المساهمين لدى المقاصة
تقيد فيه المعلومات والبيانات الخاصة بالمساهمين ،كما تحتفظ الشركة بنسخة من هذا السجل ويتم التعامل
مع المعلومات والبيانات الواردة فيه وفقًا ألقصى درجات الحماية والسرية .ويكون هذا السجل متاحًا لذوي الشأن
لالطالع عليه خالل ساعات العمل المعتادة للشركة.
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نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:
تعمل الشركة على تشجيع المساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها
والتصويت على قراراتها ،حيث تقوم الشركة باإلعالن واإلفصاح عن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة متضمنًا
ذلك جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع ،وذلك خالل المواعيد المقررة ومن خالل الوسائل واآلليات المحددة.
كما تتيح الشركة للمساهمين قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة بوقت كاف للحصول على المعلومات والبيانات
المرتبطة ببنود جدول األعمال .كذلك تتيح الشركة للمساهمين توكيل غيرهم في حضور اجتماع الجمعية
العامة والتصويت على قراراتها وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض .وال تقوم
الشركة بفرض أية رسوم مقابل حضور المساهمين الجتماعات الجمعية العامة.

القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح
نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:
تحرص الشركة على حماية حقوق أصحاب المصالح واالعتراف بها ،وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة
بحماية حقوق أصحاب المصالح تشتمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب
المصالح وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم ،وذلك وفقًا للقوانين ذات العالقة
المعمول بها في دولة الكويت مثل قانون الشركات وقانون العمل .هذا باإلضافة إلى العقود المبرمة بين الشركة
وأصحاب المصالح وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاههم.
نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:
تحرص الشركة على االستفادة من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها بما
يتفق مع تحقيق مصالحها ،حيث تعمل الشركة على توفير المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة ألصحاب المصالح
في الوقت المناسب ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة ،وذلك عن
طريق وحدة شئون المستثمرين على النحو سالف الذكر .كما تتيح ألصحاب المصالح إبالغ مجلس اإلدارة عن أي
ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة ،مع توفير السرية والحماية المناسبة لألطراف التي تقوم
باإلبالغ بحسن النية عن تلك الممارسات.

القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:
يتم توفير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الجدد حول أنشطة الشركة ،ويشمل ذلك
تزويدهم بالنظام األساسي للشركة واستراتيجيتها والهيكل التنظيمي والتقرير السنوي والبيانات المالية
ومواثيق عمل المجلس واللجان والسياسات المعتمدة فض ً
ال عن أية معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات
أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعداد واعتماد خطة للبرامج التدريبية المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية بشأن ما يستجد من تطورات في المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.
نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يتم إجراء تقييم سنوي ذاتي لمجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه
واإلدارة التنفيذية ،وذلك وفق مجموعة من مؤشرات األداء الموضوعية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،ويتم
عرض هذا التقييم على مجلس اإلدارة للمناقشة وتبني التوصيات الالزمة في هذا الخصوص والتي تستهدف في
النهاية تعزيز قدرات المجلس وأعضاؤه واإلدارة التنفيذية في كافة المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.
نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة،
وذلك من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء:
يحرص مجلس اإلدارة على خلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة وذلك من خالل
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تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء وااللتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة؛
بما يساهم في تحفيز العاملين على العمل المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.
تقوم الشركة بإعداد التقارير الدورية خالل ما تم إنجازه من مؤشرات مالية وغير مالية ،ويتم تحديث التقارير بآخر
المعلومات والمستجدات .حيث أن ذلك يساعد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي
وسليم .من ثم تحقيق أهداف المساهمين.

القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:
اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة المسئولية االجتماعية تهدف إلى ربط أهداف الشركة باألهداف التي يسعى
المجتمع لتحقيقها مع مراعاة الجوانب االجتماعية واالقتصادية للمجتمع من ناحية فرص العمل ودعم المشروعات
وتوفير برامج توعوية والمبادرات الخيرية والنواحي الصحية وحماية البيئة وغير ذلك.
نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي:
قامت الشركة بوضع مجموعة من البرامج التي تضمن استمرارية تنفيذ سياسة المسؤولية االجتماعية ،حيث
تعمل الشركة على المساهمة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية بشكل مستمر (الثقافية – التعليمية –
البيئية) من خالل وضع خطة سنوية بكافة المساهمات والفعاليات واإلشراف على تنفيذها.
انطالقا من المسؤولية المجتمعية التي تحملها الشركة على عاتقها والقيام بدورها االجتماعي ومساهماتها
بتعزيز دور القطاع الخاص ومسؤولياته تجاه المجتمع فقد قامت الشركة بوضع مجموعة من الخطط والبرامج
االجتماعية التي شملت من خاللها عدة فعاليات وندوات اقتصادية وورش عمل تدريبية.
فقد قامت الشركة بعقد ندوة بعنوان «لكل ازمة تكمن فرصة» حيث تطرق المتحدثين عن الفرص االستثمارية
الي تكمن خالل االزمات.
كما عقدت ندوة بعنوان «التعايش مع جائحة كورونا» باالضافة الى عقد ندوة بعنوان Navigating the
 marketsالتي تطرقت الى الفرص و المخاطر التي قد تواجه المستثمرون.
وكما عقدت الشركة ندوتها السنوية بعنوان «الواقع الجديد» حيث استضافت الخبراء في المجال االستثمار
واالقتصادي وذلك اسهاما منها في االطالع والتعرف على أبرز المعطيات والمتغيرات التي من شأنها تغيير بيئة
األعمال ونظام االقتصاد محليا ودوليا.
وفي اطار اهتمام الشركة بتدريب الطاقات الشبابية الكويتية و ايمانها بأهمية التعليم ونقل المعرفة ،فقد
قامت الشركة باستضافة حديثي التخرج من الهيئة العامة لالستثمار لبرنامج تدريبي في رساميل .حيث قام
المتدربين على مدار شهر بدراسة أسس االستثمار و التحليل المالي و عمل دراسة جدوى لفرص استثمارية.
كما اختتم البرنامج بتكليف المتدربين بمشروع نهائي يتطلب منهم البحث و التحليل القتناص افضل الفرص
بناء على ذلك الطرح.
االستثمارية و الذي قامو بتقديمه لالدارة التنفيذية و تقييمهم
ً

د .فهد محمد الراشد
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك( .مقفلة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة رســاميل لالســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة) («الشــركة األم») وشــركاتها
التابعــة (يشــار إليهــا معــً بـــ «المجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كما في  31مــارس 2021
وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعة للســنة المنتهية
بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ،بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.
فــي رأينــا ،أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الماديــة ،عــن المركــز
المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا فــي  31مــارس  2021وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة
للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي
والمطبقـ�ة فـ�ي دولـ�ة الكويـ�ت.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا طبقً ــا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزيــد
مــن التفاصيــل فــي تقريرنــا فــي قســم «مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة».
ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــً لميثــاق األخالقيــات المهنيــة الدولــي للمحاســبين المهنييــن الصــادر
عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن (بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية
الدوليــة) («الميثــاق») .وقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لمتطلبــات الميثــاق .وإننــا نعتقــد أن
أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة المتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي لتطبيقهــا مــن قبــل دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة
الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة
عــن الغــش أو الخطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا
علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســبًا ،عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ
االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو
فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة
ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إلــى
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تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدولية
دائمــا باكتشــاف األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ
ســوف تنتهــي
ً
وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة
للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أحكامــا مهنيــةً وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة
كجــزء مــن التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،اتخذنــا
ً
خــال أعمــال التدقيــق .كمــا قمنــا بمــا يلــي:
•تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو
الخطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المالئمــة لتلــك المخاطــر ،وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومناســبة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش
تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو
اإلهمــال المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
•فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف ولكــن
ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.
•تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات
الصلــة المقدمــة مــن قبــل اإلدارة.
•التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام ،اســتنادًا إلــى أدلــة
التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي
يمكــن أن يثيــر شـ ً
ـكا جوهريــً حــول قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمرارية .وفي
حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم تأكــد مــادي ،يجــب علينــا أن نأخــذ بعيــن االعتبــار ،فــي تقريــر مراقــب الحســابات،
اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات.
تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات .علــى
الرغــم مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف المجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا
علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
•تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك
اإلفصاحــات وتقييــم مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــات األساســية واألحــداث ذات
الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل
المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة المجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهــات واإلشــراف علــى
عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل المســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.
إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق
وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم
تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضــً إن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات
الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد
فــي هــذه الدفاتــر .وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق،
كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم  1لســنة
 2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي
للشــركة األم ،والتعديــات الالحقــة لهمــا ،وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــً لألصــول المرعيــة .حســبما وصــل إليــه علمنــا
واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة
والتعديــات الالحقــة لهــا ،أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للشــركة األم ،والتعديــات الالحقــة لهمــا ،خــال
الســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  2021علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــرًا ماديــً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا
المالــي باســتثناء حقيقــة أن الشــركة األم تمتلــك بشــكل مباشــر عقــارات اســتثمارية بمبلــغ  1,722,094دينــار
كويتــي ( 1,610,592 :2020دينــار كويتــي) بمــا يخالــف النظــام األساســي للشــركة االم.
نبيــن أيضــً أنــه خــال تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم  32لســنة 1968

والتعديــات الالحقــة لــه فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات
المتعلقــة بــه أو ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010فــي شــأن هيئــة أســواق المــال والتعليمــات المتعلقــة بــه
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  2021علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــرًا ماديــً علــى نشــاط الشــركة األم أو
مركزهــا المالــي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
 29يونيو 2021

الكويت
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بيان الدخل المجمع

للسنة المنتهية في  31مارس

2021
2021

إيضاحات دينار كويتي

2020

دينار كويتي

اإليرادات
أتعاب إدارة واستشارات

631,424

145,354

صافي اإليرادات من استثمارات في أسهم

3

487,117

100,224

إيرادات تأجير

9

172,534

633,118

التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

9

)(399,462

)(440,184

حصة في نتائج شركات زميلة

-    

51,564

إيرادات تمويل إسالمي

41,695

45,898

ربح من بيع ممتلكات ومعدات

3,576

140

خسارة من بيع استثمار في شركات زميلة /استرداد جزئي

)(2,611

)(27,565

ربح من بيع شركة تابعة

-    

12,000

إيرادات من ودائع استثمارية وحسابات ادخار

830

22,004

إيرادات أخرى

9,091

38,069

944,194

580,622

المصروفات
مصروفات إدارية

4

)(1,962,384

)(1,755,306

رسوم إدارة وصيانة عقارات

9

)(59,933

)(228,015

صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

5

)(223,638

)(28,558

)(188,344

)(127,326

)(2,434,299

)(2,139,205

)(1,490,105

)(1,558,583

تكاليف تمويل إسالمي

خسارة السنة
الخاصة بــ:
مساهمي الشركة األم

)(1,484,581

)(1,554,188

الحصص غير المسيطرة

)(5,524

)(4,395

)(1,490,105

)(1,558,583

جزءا من هـذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20تشـكل
ً

65

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس

2021

إيضاح
خسارة السنة

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

)(1,490,105

)(1,558,583

خسائر شاملة أخرى:
بنود قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:
فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات اجنبية

)(10,772

9,709

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:
صافي الخسائر من أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)(257,790

)(544,915

حصة في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة

-

)(41,839

)(257,790

)(586,754

خسائر شاملة أخرى للسنة

)(268,562

)(577,045

إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

)(1,758,667

)(2,135,628

الخاص بـــ:
مساهمي الشركة األم

)(1,753,143

)(2,131,233

الحصص غير المسيطرة

)(5,524

)(4,395

)(1,758,667

)(2,135,628

جزءا من هـذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20تشـكل
ً

66

ﺷـــﺮﻛﺔ رﺳـــﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر ش.م.ك( .ﻣﻘﻔﻠـــﺔ) وﺷـــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ  -اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﺴـــﻨﻮي 2021

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31مارس

2021
2021

إيضاح

دينار كويتي

2020
دينار كويتي

الموجودات
829,505

3,834,493

مدينو تمويل إسالمي

6

979,614

1,197,551

موجودات أخرى

7

2,854,605

2,355,080

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

18

1,546,921

580,779

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

18

2,858,843

2,008,721

موجودات حق االستخدام

8

140,954

203,647

عقارات استثمارية

9

5,943,079

6,342,541

ممتلكات ومعدات

80,804

139,577

إجمالي الموجودات

15,234,325

16,662,389

أرصدة لدى البنوك ونقد

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
دائنو تمويل اسالمي

10

2,586,341

2,780,119

مطلوبات أخرى

11

434,706

340,997

التزامات تأجير

8

149,933

209,565

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

12

969,666

584,686

4,140,646

3,915,367

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

13

18,026,680

18,026,680

احتياطي إجباري

13

12,761

12,761

احتياطي خيارات أسهم

7,510

7,510

احتياطي القيمة العادلة

)(499,545

احتياطي تحويل عمالت اجنبية

53,968

خسائر متراكمة

)(6,514,013

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

11,087,361

12,738,999

الحصص غير المسيطرة

6,318

8,023

إجمالي حقوق الملكية

11,093,679

12,747,022

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

15,234,325

16,662,389

السيد /جيرار سنايبان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

)(256,545
64,740
)(5,116,147

السيد /سمير الغربللي
الرئيس التنفيذي

جزءا من هـذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20تشـكل
ً
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رأس المال

احتياطي
إجباري

الخاصة بمساهمي الشركة األم
احتياطي احتياطي
القيمة
خيارات
العادلة
أسهم

احتياطي
تحويل
عمالت أجنبية

كما في  1أبريل 2020

خسارة السنة

خسائر شاملة أخرى للسنة

إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

تحويل إلى خسائر متراكمة نتيجة إلغاء
االعتراف باستثمار في أسهم مدرج بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

الحصص غير المسيطرة الناتجة من
تأسيس شركة تابعة

ربح من استرداد أدوات حقوق ملكية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

خسائر
متراكمة

12,761 18,026,680

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي
الفرعي

7,510

-

-

-

الحصص
غير
المسيطرة
)64,740 (256,545

-

-

-

مجموع
حقوق
الملكية
دينار كويتي
)(5,116,147

-

)(10,772) (257,790
)(10,772) (257,790

14,790

-

-

7,510

12,761 18,026,680

12,761 18,026,680

كما في  31مارس 2021

كما في  1أبريل 2019

دينار كويتي

دينار كويتي دينار كويتي
8,023 12,738,999
)(1,484,581
-    
)(1,484,581

-

-

-

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

دينار كويتي
12,747,022
)(5,524) (1,484,581
)- (268,562
)(5,524) (1,753,143
)(14,790

-

101,505

)53,968 (499,545

7,510

-

)(1,490,105
)(268,562
)(1,758,667
-    

-    

101,505

)(6,514,013

193,488

-

3,819

-

6,318 11,087,361

55,031

-

3,819
101,505
11,093,679

)(3,494,714

خسارة السنة

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة

إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة للسنة

تحويل إلى خسائر متراكمة نتيجة إلغاء
االعتراف باستثمار في أسهم مدرج بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

12,418 14,800,756

-    

-    

-    

-    

تحويل ربح من أدوات حقوق ملكية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

14,813,174

-    
-    
-    

-    

-    
-    
-    
-    

-    

-    

83,411   

-    

-    

)9,709 (586,754
)9,709 (586,754
-    

53,310    

-    
-    
)(1,554,188
(83,411)    

-    

)(1,554,188

-    

16,166

)(4,395) (1,554,188
)-     (577,045
)(4,395) (2,131,233
-    

69,476

)(1,558,583
)(577,045
)(2,135,628
-    

-    

7,510

)(5,116,147

69,476

كما في  31مارس 2020

12,761 18,026,680

)64,740 (256,545

8,023 12,738,999

12,747,022

للسنة المنتهية في  31مارس

جزءا من هـذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  20تشـكل
ً

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
2021

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس

2021

إيضاحات

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

أنشطة التشغيل
)(1,490,105

خسارة السنة

)(1,558,583

تعديالت لمطابقة خسارة السنة بصافي التدفقات النقدية:
)(487,117

)(100,224

حصة في نتائج شركات زميلة

-

)(51,564

خسارة من بيع شركات زميلة

2,611

27,565

399,462

440,184

ربح من بيع ممتلكات ومعدات

)(3,576

)(140

صافي خسائر (أرباح) تحويل عمالت أجنبية

31,222

)(34,401

استهالك ممتلكات ومعدات

52,269

56,920

استهالك موجودات حق االستخدام

8

62,693

62,885

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

12

390,614

149,667

188,344

127,326

223,638

28,558

إيرادات من ودائع استثمارية وحسابات ادخار

)(830

)(22,004

إيرادات تمويل إسالمي

)(41,695

)(45,898

9,320

11,985

ربح بيع شركة تابعة

-

)(12,000

منحة حكومية

)(53,514

-

)(716,664

)(919,724

صافي اإليرادات من استثمارات في أسهم

خسائر تقييم عقارات استثمارية

3

9

تكاليف تمويل إسالمي
صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

تكلفة تمويل لمطلوبات تأجير

5

8

التغيرات في رأس المال العامل:
مدينو تمويل إسالمي

-

665,810

موجودات أخرى

)(835,827

)(318,781

مطلوبات أخرى

93,709

)(72,262

)(1,458,782

)(644,957

38,551

11,914

)(5,634

)(92,627

استالم منحة حكومية

53,514

-

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

)(1,372,351

)(725,670

إيرادات تمويل إسالمي مستلمة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

12

69

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس 2021

إضاحات

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

أنشطة االستثمار
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

1,650,969

-    

متحصالت من بيع استثمار في شركات زميلة

591,930

671,740

إضافات إلى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)(1,555,079

)(955,750

متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او
الخسائر

861,059

1,248,617

شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)(756,164

-

توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

-

42,802

شراء ممتلكات ومعدات

)(8,529

)(25,783

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

-

410

إيرادات مستلمة من ودائع استثمارية وحسابات ادخار

830

22,004

214,995

149,396

تأسيس شركة زميلة

)(2,150,352

-

متحصالت من بيع شركة تابعة

-

12,000

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة االستثمار

)(1,150,341

1,165,436

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

3

أنشطة التمويل
متحصالت من دائني تمويل إسالمي

2,127,350

1,583,899

سداد دائني تمويل إسالمي

)(2,341,670

)(142,127

)(68,952

)(68,952

تكاليف تمويل مدفوعة

)(199,024

)(105,516

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

)(482,296

1,267,304

صافي (النقص) الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد

)(3,004,988

1,707,070

األرصدة لدى البنوك والنقد كما في بداية السنة

3,834,493

2,127,423

أرصدة لدى البنوك ونقد كما في نهاية السنة

829,505

3,834,493

سداد التزامات تأجير

8

معامالت غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المجمع كالتالي:
إضافات إلى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

1,206,611

-

بيع شركة زميلة

)(1,206,611

-

تعديل لموجودات حق االستخدام نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16

-

)(266,532

-

266,532

تعديل اللتزامات التأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16

8

جزءا من هـذه البيانات المالية المجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2021
 .1معلومات حول الشركة

تــم التصريــح بإصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة رســاميل لالســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة) («الشــركة األم»)
وشركاتهـــا التابعـــة (يشــار إليهــا معــً بـــ «المجموعــة») للسنـــة المنتهيـــة فـــي  31مــارس  2021وفقـــً لقـــرار مجلــس
إدارة الشــركة األم الصــادر فــي  28يونيــو  .2021للمســاهمين صالحيــة تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة فــي
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية.
تــم اعتمــاد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  2020مــن قبــل مســاهمي
الشــركة األم خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية العاديــة المنعقــد بتاريــخ  27أكتوبــر  .2020لــم يتــم
اإلعــان عــن أي توزيعــات أربــاح مــن قبــل الشــركة األم.
تخضــع الشــركة األم لرقابــة هيئــة أســواق المــال كشــركة اســتثمار وهــي تخضــع إلشــراف بنــك الكويــت المركــزي
فيمــا يتعلــق بأنشــطتها التمويليــة.
إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تــم تأسيســها فــي دولــة الكويــت بتاريــخ  4ينايــر  .2006والشــركة
األم تضطلــع بصــورة رئيســية بتقديــم الخدمــات االســتثمارية والماليــة طبقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية طبقــا
لمــا تعتمــده هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بالمجموعــة.
إن عنــوان مكتــب الشــركة األم الرئيســي المســجل هــو المكتــب رقــم  5و  ،6الــدور  ،3ســوق الصفــاة القبلــة-
مدينــة الكويــت ،وعنوانهــا البريــدي المســجل هــو ص.ب 4915 .الصفــاة  ،13050دولــة الكويــت.
تشمل األغراض الرئيسية للشركة األم ما يلي:
•القيــام بجميــع عمليــات االســتثمار فــي مختلــف المجــاالت والمشــاركة فــي تأســيس الشــركات داخــل الكويــت
وخارجهــا،
•إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة،
•تداول األوراق المالية المحلية والدولية،
•القيــام بخدمــات التمويــل والوســاطة لالســتثمار فــي مختلــف القطاعــات داخــل الكويــت وخارجهــا بمــا يتفــق مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية الســمحة،
•تقديم وإعداد الدراسات واالستشارات الفنية واالقتصادية والتقييمية.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2021
2.1

أساس اإلعداد

بيان االلتزام
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــً للتعليمــات الصــادرة مــن بنــك الكويــت المركــزي والمتعلقــة
بمؤسســات الخدمــات الماليــة فــي دولــة الكويــت .تتطلــب هــذه التعليمــات قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة على
التســهيالت االئتمانيــة مقابــل المبلــغ المحتســب وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9التزامــا بتعليمــات بنــك
الكويــت المركــزي أو المخصصــات المطلوبــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي أيهمــا أعلــى؛ ومــا يتبعهــا
مــن تأثيــر اإلفصاحــات ذات الصلــة ،وتطبيــق كافــة المتطلبــات األخــرى للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة
مــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة (يشــار إليهــا معــً بــــ «المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المتبعــة مــن قبــل
بنــك الكويــت المركــزي لتطبيقهــا مــن قبــل دولــة الكويــت»).
أساس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء ادوات حقــوق الملكيــة المدرجــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر وبالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى والعقــارات
االســتثمارية المقاســة بالقيمــة العادلــة.
يتم عرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضًا العملة الرئيسية للشركة األم.
تــم إعــادة تصنيــف بعــض المبالــغ للســنة الســابقة بحيــث تتوافــق مــع العــرض للفتــرة الحاليــة ،ولــم تؤثــر عمليــات
إعــادة التصنيــف علــى حقــوق الملكيــة المســجلة ســابقًا وربــح الســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ.
2.2

أساس التجميع

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة كمــا فــي  31مــارس .2021
تنشــأ الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها
فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــال ســيطرتها علــى
الشــركة المســتثمر فيهــا .وبصــورة محــددة ،تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط عندمــا
يكــون لــدى المجموعــة:
•الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي الحقــوق الحاليــة التــي تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه
األنشــطة ذات الصلــة الخاصــة بالشــركة المســتثمر فيهــا)
•التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها
•القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها
بصــورة عامــة ،هنــاك افتــراض بــأن الســيطرة تنشــأ عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت .ولدعــم هــذا االفتــراض وعندمــا
تحتفــظ المجموعــة بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة للشــركة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ
المجموعــة فــي اعتبارهــا كافــة المعلومــات والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة
المســتثمر فيهــا بمــا فــي ذلــك:
•الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
•الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
•حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
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تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا في حالــة إذا كانت المعلومــات والظروف
تشــير إلــى وجــود تغيــرات فــي عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثالثــة للســيطرة .تتعلــق األربــاح أو الخســائر
وكل بنــود مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمســاهمي الشــركة األم والحصــص غيــر المســيطرة حتــى وإن لــم
يــؤد ذلــك إلــى رصيــد عجــز فــي الحصــص غيــر المســيطرة .يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة
علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى
الشــركة التابعــة .ويتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي
تــم حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة
حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
تتعلــق األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمســاهمي الشــركة األم للمجموعــة
والحصــص غيــر المســيطرة حنــى وإن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز فــي الحصــص غيــر المســيطرة .ويتــم إجــراء
تعديــات عنــد الضــرورة علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى السياســات المحاســبية مــع
السياســات المحاســبية للمجموعــة .ويتــم اســتبعاد كافــة الموجــودات والمطلوبــات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة
وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات فيمــا بيــن أعضــاء المجموعــة
بالكامــل عنــد التجميــع.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تســتبعد الموجــودات ذات الصلــة (بمــا فــي ذلــك
الشــهرة) والمطلوبــات والحصــص غيــر المســيطرة والبنــود األخــرى لحقــوق الملكيــة مــع إدراج أي أربــاح أو خســائر
ناتجــة فــي بيــان الدخــل المجمــع .يتــم إدراج أي اســتثمار محتفــظ بــه وفقً ــا للقيمــة العادلــة.
تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي:
حصة الملكية %
2021

2020

األنشطة الرئيسية

بلد التأسيس

شركة رساميل للهيكلة والتجارة العامة
ذ.م.م*.

99

99

تجارة عامة

اإلمارات

بيت رساميل لالستثمار المحدود

99

99

شركة رساميل الدولية العقارية ش.م.ك.م.

99

99

اسم الشركة

خدمات استشارية وأعمال
استثمارية
استثمارات عقارية

اإلمارات

شركة يسرها لشراء وبيع األسهم
والسندات واألراضي والعقارات ذ.م.م.

70

70

تجارة عامة واستثمارات عقارية

الكويت

شركة بريليانت ستارتس **

90

-

تجارة عامة واستثمارات عقارية

جزر الكايمان

شركة بلو آش مانجر ليمتد ***

99.9

-

استثمارات عقارية

شركة بلو آش االستشارية ذ.م.م*** .

99.9

-

استثمارات عقارية

جيرزي
الواليات المتحدة
األمريكية

اإلمارات

* تــم تســجيل حصــة الملكيــة القانونيــة بنســبة  %1فــي هــذه الشــركات باســم أمنــاء للشــركة األم وقــد أكــد
األمنــاء كتابيــً أن المجموعــة هــي المالــك المســتفيد مــن هــذه الحصــص.
** خــال الســنة ،دفعــت الشــركة مقابــل نقــدي إجمالــي قــدره  38,219دينــار كويتــي لحيــازة شــركة تابعــة جديــدة
مــع الحصــول علــى حصــة ملكيــة فعليــة بنســبة . % 90
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2021

*** خــال الســنة ،اســتثمرت الشــركة األم فــي الشــركات التابعــة والزميلــة التاليــة لغــرض تملــك عقــار اســتثماري
منتــج لإليــرادات .تــم شــراء العقــار بالقــرب مــن نهايــة شــهر يونيــو  2020وبالتالــي لــم ينتــج العقــار إيــرادات تأجيــر
جوهري��ة بم��ا يتي��ح تس��جيل أي��ة حصـ�ة ف��ي النتائــج .وقام��ت الش��ركة األم بحيـ�ازة ملكيةــ ف��ي شـ�ركة شــركة بلــو آش
مانجــر ليمتــد و شــركة بلــو آش االستشــارية ذ.م.م .لغــرض تقديــم خدمــات إداريــة لنفــس العقــار.
اسم الشركة

رأس المال المقدم
حصة الملكية %
(دينار كويتي)

تصنيف االستثمار

بلد التأسيس

 30يونيو 2020

 30يونيو 2020

 30يونيو 2020

شركة بلو آش مانجر ليمتد

99.90

7,724

شركة تابعة

جيرزي

شركة بلو آش االستشارية ذ.م.م

99.90

222,411

شركة تابعة

الواليات المتحدة
األمريكية

شركة بلو آش إكويتي ليميتد *

22.8

913,335

شركة تابعة

جيرزي

شركة بلو آش للتمويل المحدودة *

22.8

1,576,174

شركة تابعة

جيرزي

الحقــً لتاريــخ  20يونيــو  ،2020باعــت المجموعــة عــدد  2,520,420ســهم و 4,349,579ســهم مــن ملكيتهــا فــي
ش��ركة ش��ركة بل��و آش إكويتـ�ي ليميت��د و شــركة بل�وـ آش للتموي��ل المح��دودة علــى التوالــي ممــا أدى إلــى نقــص
نســبة حصــة ملكيتهــا إلــى  % 3.17فــي كلتــا الشــركتين وإعــادة تصنيــف االســتثمارات فــي الشــركات بعــد التقييم
إلــى موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى .وكمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة
المجمعــة ،ليــس لــدى المجموعــة تأثيــر جوهــري أو تمثيــل بمجلــس اإلدارة فــي كلتــا الشــركتين.
اسم الشركة

رأس المال المقدم
حصة الملكية %
(دينار كويتي)

تصنيف االستثمار

بلد التأسيس

شركة بلو آش إكويتي ليميتد

3.17

913,335

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى

جيرزي

شركة بلو آش للتمويل المحدودة

3.17

1,576,174

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى

جيرزي

عنــد بيــع الشــركات الزميلــة خــال الســنة ،ســجلت المجموعــة خســارة بمبلــغ  2,611دينــار كويتــي فــي بيــان الدخــل
المجمع.
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2.3

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة
فــي الســنة الســابقة باســتثناء تطبيــق التعديــات التاليــة للمعاييــر الحاليــة ذات الصلــة بالمجموعــة التــي تســري
اعتبــارا مــن  1أبريــل :2020
تســري العديــد مــن التعديــات والتفســيرات ألول مــرة فــي عــام  2021ولكــن ليــس لهــا تأثيــر علــى البيانــات الماليــة
المجمعــة للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف األعمال
يوضــح التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  3أنــه لكــي يتــم تصنيــف أيــة مجموعــة متكاملــة مــن
األنشــطة والموجــودات كأعمــال ،ال بــد وأن تتضمــن كحــد أدنــى مدخــات وإجــراء جوهــري يتجمعــان معــً لكــي
تتحقــق قــدرة الحصــول علــى المخرجــات .إضافــة إلــى ذلــك ،أوضــح التعديــل أن األعمــال قــد تتحقــق دون أن تشــتمل
علــى كافــة المدخــات واإلجــراءات المطلوبــة للوصــول إلــى المخرجــات .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر علــى
البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة ولكنهــا قــد تؤثــر علــى الفتــرات المســتقبلية فــي حالــة قيــام المجموعــة
بإبــرام أي عمليــات لدمــج األعمــال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف المعلومات الجوهرية
تقــدم التعديــات تعريفــً جديــدًا للمعلومــات الجوهريــة وفحــواه كالتالــي“ :تعتبــر المعلومــات جوهريــة فــي حالــة
إذا كان حذفهــا أو عــدم صحــة التعبيــر عنهــا أو إخفائهــا مــن المتوقــع بصــورة معقولــة أن يؤثــر علــى القــرارات التــي
يتخذهــا المســتخدمون األساســيون للبيانــات الماليــة ذات الغــرض العــام اســتنادا إلــى تلــك البيانــات الماليــة بمــا
يقــدم معلومــات ماليــة عــن المنشــأة المحــددة التــي قامــت بإعدادهــا”.
توضــح التعديــات أن اتصــاف المعلومــات بكونهــا جوهريــة يتوقــف علــى طبيعــة أو حجــم المعلومــات ســواء
أكانــت معروضــة بصــورة منفــردة أو مجتمعــة مــع معلومــات أخــرى فــي ســياق البيانــات الماليــة .ويعتبــر عــدم صحــة
التعبيــر عــن المعلومــات أمــرًا جوهريــً إذا كان مــن المتوقــع أن يؤثــر بصــورة معقولــة علــى القــرارات التــي يتخذهــا
المســتخدمون الرئيســيون .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر علــى البيانــات الماليــة المجمعــة وليــس مــن المتوقــع
أن يكــون لهــا أي تأثيــر مســتقبلي علــى المجموعــة.
اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارس 2018

إن اإلطــار المفاهيمــي ال يمثــل معيــارًا أو ال يتجــاوز أي مــن المفاهيــم الــواردة بــه المفاهيــم أو المتطلبــات الــواردة
فــي أي معيــار .إن الغــرض مــن اإلطــار المفاهيمــي هــو مســاعدة مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي وضــع
المعاييــر ومســاعدة القائميــن بإعــداد هــذه المعاييــر علــى وضــع سياســات محاســبية مماثلــة حينمــا ال يوجــد
معيــار مطبــق وكذلــك مســاعدة كافــة األطــراف علــى اســتيعاب وتفســير المعاييــر.
يتضمــن اإلطــار المفاهيمــي المعــدل بعــض المفاهيــم الجديــدة ويقــدم تعريفــات حديثــة وكذلــك معاييــر االعتــراف
بالموجــودات والمطلوبــات ويوضــح أيضــً بعــض المفاهيــم الهامــة .لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر علــى البيانــات
الماليــة المجمعــة للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :16امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد19-

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي  28مايــو  2020امتيــازات التأجيــر المتعلقــة بفيــروس كوفيــد- 19-
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ـاء للمســتأجرين من تطبيق
تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  16عقــود التأجيــر .تمنــح التعديــات إعفـ ً
إرشــادات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  16بشــأن المحاســبة عــن تعديــل عقــد التأجيــر بمــا يعكــس امتيــازات
التأجيــر الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لتفشــي وبــاء كوفيــد .19-نظــ ًرا لكونــه مبــر ًرا عمل ًيــا ،قــد يختــار المســتأجر
عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز التأجيــر المتعلــق بفيــروس كوفيــد19 -والممنــوح مــن المؤجــر يمثــل تعديــا لعقــد
التأجيــر أم ال .يقــوم المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار باحتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات التأجيــر الناتجــة عــن
امتيــاز التأجيــر المتعلــق بكوفيــد19 -بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفقً ــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة  ،16إذا لــم يمثــل التغييــر تعديــا لعقــد التأجيــر.
يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1يونيــو  ،2020كمــا
ُيســمح بالتطبيــق المبكــر .لــم ينتــج عــن هــذا التعديــل تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.
التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  7والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9ومعيــار
المحاســبة الدولــي  :39إصــاح المعاييــر الخاصــة بمعــدل الفائــدة
تقــدم التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9األدوات الماليــة ومعيــار المحاســبة الدولــي  39األدوات
الماليــة :االعتــراف والقيــاس عــددًا مــن اإلعفــاءات التــي تســري علــى كافــة عالقــات التحــوط التــي تتأثــر مباشــر ًة
بأعمــال إصــاح المعاييــر المتعلقــة بمعــدل الفائــدة .وتتأثــر عالقــة التحــوط إذا أدى اإلصــاح إلــى حــاالت عــدم تأكــد
حــول توقيــت و/أو مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى المعاييــر للبنــد المتحــوط لــه أو أداة التحــوط .لــم يكــن
لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة حيــث أنــه ليــس لديهــا أيــة عالقــات تحــوط
لمعــدالت الفائــدة.
اإلصــاح المعيــاري لمعــدالت الفائــدة  -المرحلــة  :2التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ،9
ومعيــار المحاســبة الدولــي  ،39والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  7والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
 4والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16
تقــدم التعديــات إعفــاءات مؤقتــة تتعلــق بالتأثيــرات علــى التقاريــر الماليــة نتيجــة اســتبدال معــدل (اإليبــور)
المعــروض فيمــا بيــن البنــوك بمعــدل فائــدة بديــل خالــي تقريبــً مــن المخاطــر.
تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:
•مبــرر عملــي يســتلزم إجــراء تغيــرات تعاقديــة أو تغيــرات علــى التدفقــات النقديــة والتــي تكــون مطلوبــة بصورة
مباشــرة لعمليــة اإلصــاح ،والتــي يتــم معاملتهــا كتغيــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــرة ،بمــا يعــادل الحركــة فــي
ســعر الفائدة الســوقية.
•الســماح بتغييــرات يتعيــن إجراؤهــا بموجــب متطلبــات إصــاح معــدل اإليبــور علــى تصنيفات التحــوط وتوثيقات
التحــوط دون إيقــاف عالقــة التحوط.
•تقديــم إعفــاء مؤقــت للشــركات مــن اســتيفاء المتطلبــات التــي يتــم تحديدهــا بصــورة منفصلــة عندمــا يتــم
تصنيــف األداة التــي تحمــل معــدل فائــدة خالــي تقريبــً مــن المخاطــر كتحــوط لبنــد المخاطــر.
لــم يكــن لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة .تعتــزم المجموعــة اســتخدام
المبــررات العمليــة فــي الفتــرات المســتقبلية إذا أصبحــت ســارية.

76

ﺷـــﺮﻛﺔ رﺳـــﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر ش.م.ك( .ﻣﻘﻔﻠـــﺔ) وﺷـــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ  -اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﺴـــﻨﻮي 2021

2.4

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

دمج األعمال والشهرة
يتــم المحاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة الحيــازة المحاســبية .تقــاس تكلفــة الحيــازة وفقــً لمجمــوع
المقابــل المحــول ،ويقــاس بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة
المشــتراة .بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال ،يقــوم المشــتري بقيــاس الحصــة غيــر المســيطرة فــي الشــركة
المشــتراة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة الحصــة فــي صافــي قيمــة الموجــودات المحــددة للشــركة المشــتراة.
تــدرج تكاليــف الحيــازة المتكبــدة كمصروفــات فــي المصروفــات اإلداريــة.
عندمــا تقــوم المجموعــة بحيــازة أعمــال ،تقــوم بتقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقــدرة لغــرض التحديــد
والتصنيــف المناســب وفقــً للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ
الحيــازة .يتضمــن هــذا فصــل المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود الرئيســية مــن قبــل الشــركة المشــتراة.
عنــد تحقيــق دمــج األعمــال علــى مراحــل ،فــإن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة لحصــة ملكيــة المشــتري المحتفــظ
بهــا ســابقًا فــي الشــركة المشــتراة يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة مــن خــال بيــان الدخــل
المجمع.
إن أي مقابــل محتمــل يتــم تحويلــه مــن قبــل المشــتري ســوف يتــم تســجيله بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة.
إن التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المحتمــل الــذي مــن المقــدر أن يكــون أصــل أو التــزام ،ســوف
يتــم إدراجهــا وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9إمــا فــي األربــاح أو الخســائر أو كتغيــر فــي اإليــرادات الشــاملة
األخــرى .عنــد تصنيــف المقابــل المحتمــل كحقــوق ملكيــة ،ال يعــاد قياســه حتــى يتــم تســويته نهائيــً ضمــن حقــوق
الملكيــة.
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــً بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول والمبلــغ المســجل
للحصــص غيــر المســيطرة عــن صافــي الموجــودات المحــددة التــي تــم حيازتهــا والمطلوبــات المقــدرة .إذا كانــت
القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات التــي تــم حيازتهــا تتجــاوز مجمــل المقابــل المحــول فيســجل الربــح فــي بيــان
الدخــل المجمــع.
بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــً أي خســائر متراكمــة النخفــاض القيمــة .لغــرض
اختبــار انخفــاض القيمــة ،يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة فــي دمــج األعمــال ،مــن تاريــخ الحيــازة ،إلــى كل وحــدة مــن
وحــدات المجموعــة إلنتــاج النقــد التــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص
الموجــودات أو المطلوبــات األخــرى للشــركة المشــتراة إلــى هــذه الوحــدات.
عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــات داخــل الوحــدة ،يتــم
إدراج الشــهرة المرتبطــة بالعمليــات المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــات عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر
الناتجــة عــن اســتبعاد العمليــات .يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحالــة على أســاس القيمة النســبية
للعمليــات المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.
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االعتراف باإليرادات

تســجل اإليــرادات فــي نقطــة زمنيــة معينــة أو بمــرور الوقــت عندمــا (او فــور) تســتوفي المجموعــة التزامــات األداء
مــن خــال تحويــل البضاعــة أو تقديــم الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العمــاء.
تســجل اإليــرادات إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه تدفــق منافــع اقتصاديــة إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس مبلــغ
اإليــرادات بصــورة موثــوق منهــا بصــرف النظــر عــن موعــد الســداد .يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل
المســتلم أو المســتحق اخذا في االعتبار شــروط الســداد المحددة بموجب عقد ،وباســتثناء الضرائب أو الرســوم.
انتهــت المجموعــة إلــى أنهــا تعمــل علــى أنهــا منشــأة أساســية تعمــل عــن نفســها فــي جميــع ترتيبــات إيراداتهــا.
يجب الوفاء بمعايير االعتراف المبينة أدناه قبل االعتراف باإليرادات:
أتعاب اإلدارة واالستشارات
تمثــل اتعــاب اإلدارة واالستشــارات االتعــاب المكتســبة مــن تقديــم خدمــات علــى مدى فترة زمنية معينة وتســتحق
علــى تلــك الفترة وتتضمــن اتعاب اإلدارة.
إيرادات تأجير
يتــم المحاســبة عــن إيــرادات التأجيــر الناتجــة مــن عقــود التأجيــر التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى
مــدى فتــرة التأجيــر وتــدرج كإيــرادات فــي بيــان الدخــل المجمــع المســتحقة تبعــا لطبيعتهــا التشــغيلية.
األرباح أو الخسائر الناتجة من بيع عقارات واستثمارات في اسهم
تســجل األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن بيــع عقــارات واســتثمارات فــي أســهم عندمــا تنتقــل المخاطــر والمزايــا
الجوهريــة للملكيــة إلــى المشــتري ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بصــورة موثــوق منهــا.
إيرادات فوائد
تســجل إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي
يخصــم تمامــا النقــد المســتقبلي المتوقــع اســتالمه علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة أو فتــرة أقــرب متــى
أمكــن ذلــك إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي .تــدرج إيــرادات الفوائــد ضمــن «اإليــرادات األخــرى» فــي بيــان
الدخــل المجمــع.
إيرادات توزيعات أرباح
تســجل إيــرادات توزيعــات األربــاح عندمــا يثبــت حــق المجموعــة فــي اســتالم المدفوعــات ويتــم ذلــك عــادة عنــد
موافق��ة المس��اهمين عل��ى توزيع��ات األرب��اح.
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عقود التأجير
موجودات حق االستخدام
تســجل المجموعــة موجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد التأجيــر (أي تاريــخ توفــر األصــل األساســي
ناقصــا أي اســتهالك متراكــم وخســائر انخفــاض
لالســتخدام) .يتــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة
ً
القيمــة ،ويتــم تعديلهــا مقابــل أي عمليــة إعــادة قيــاس لمطلوبــات التأجيــر .تتضمــن تكلفــة موجــودات حــق
االســتخدام مبلــغ مطلوبــات التأجيــر المســجل ،والتكاليــف المبدئيــة المباشــرة المتكبــدة ،ومدفوعــات التأجيــر
ناقصــا أي حوافــز تأجيــر مســتلمة .مــا لــم تكــن المجموعــة متأكــدة بشــكل
التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البــدء،
ً
معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد التأجيــر ،يتــم اســتهالك موجــودات حــق
االســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لهــا مــدى ومــدة التأجيــر أيهمــا أقصــر لمــدة
 5ســنوات .تتعــرض موجــودات حــق االســتخدام إلــى االنخفــاض فــي القيمــة.
مطلوبات التأجير
فــي تاريــخ بــدء عقــد التأجيــر ،تســجل المجموعــة مطلوبــات التأجيــر المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات التأجيــر
التــي يتعيــن ســدادها علــى مــدى مــدة عقــد التأجيــر .تتضمــن مدفوعــات التأجيــر مدفوعــات ثابتــة (بمــا فــي ذلــك
ناقصــا أي حوافــز تأجيــر مســتحقة ومدفوعــات التأجيــر المتغيــرة التــي تســتند
المدفوعــات الثابتــة بطبيعتهــا)
ً
إلــى مؤشــر أو ســعر ،والمبالــغ المتوقــع ســدادها بموجــب ضمانــات القيمــة التخريديــة .تتضمــن مدفوعــات التأجيــر
أيضــا ســعر ممارســة خيــار الشــراء المؤكــد ممارســته مــن قبــل المجموعــة بصــورة معقولــة ومدفوعــات غرامــات
ً
إنهــاء مــدة عقــد التأجيــر إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة المجموعــة لخيــار اإلنهــاء.
يتــم تســجيل مدفوعــات التأجيــر المتغيــرة التــي ال تســتند إلــى مؤشــر أو ســعر كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يقــع
فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يســتدعي حــدوث الســداد.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات التأجيــر ،تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض المتزايــد فــي تاريــخ
بــدء التأجيــر فــي حالــة عــدم إمكانيــة تحديــد معــدل الفائــدة المتضمــن فــي عقــد التأجيــر بســهولة .بعــد تاريــخ
البــدء ،يتــم زيــادة مبلــغ مطلوبــات التأجيــر ليعكــس تراكــم الفائــدة وتخفيــض قيمــة مدفوعــات التأجيــر المقدمــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات التأجيــر فــي حالــة وجــود تعديــل أو تغيــر فــي
مــدة عقــد التأجيــر أو فــي مدفوعــات التأجيــر الثابتــة بطبيعتهــا أو فــي التقييــم لشــراء األصــل األساســي.
عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبــق المجموعــة طريقــة اإلعفــاء مــن تســجيل عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل علــى عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل
(أي عقــود التأجيــر التــي تبلــغ مدتهــا  12شــهر أو أقــل مــن تاريــخ البدايــة وال تتضمــن خيــار الشــراء) .كمــا تطبــق
االعفــاء مــن تســجيل عقــود تأجيــر الموجــودات منخفضــة القيمــة لعقــود التأجيــر التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة.
تســجل مدفوعــات التأجيــر لعقــود التأجيــر قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر الموجــودات منخفضــة القيمــة كمصــروف
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة التأجيــر.
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يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة ،عنــد االعتــراف المبدئــي ،كموجــودات ماليــة مقاســة الحقً ــا بالتكلفــة المطفــأة أو كمدرجــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل
المالــي ونمــوذج األعمــال الــذي تســتعين بــه المجموعــة إلدارتهــا .باســتثناء األرصــدة التجاريــة المدينــة التــي ال
تتضمــن بنــد تمويــل جوهــري أو التــي قامــت المجموعــة بتطبيــق مبــررات عمليــة عليهــا ،تقــوم المجموعــة مبدئيــً
بقيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة زائــدا تكاليــف المعاملــة فــي حالــة الموجــودات الماليــة غيــر المدرجــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .بالنســبة لألرصــدة التجاريــة المدينــة التــي ال تتضمــن بنــد تمويــل
جوهــري أو التــي تقــوم المجموعــة بتطبيــق مبــررات عمليــة عليهــا ،فيتــم قياســها مقابــل ســعر المعاملــة.
ولغــرض تصنيــف وقيــاس األصــل المالــي وفقــا للتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة
األخــرى ،فيجــب أن يــؤدي إلــى تدفقــات نقديــة تمثــل «مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط» علــى أصــل المبلــغ
القائــم .ويشــار إلــى هــذا التقييــم باختبــار مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى
األداة .يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة ذات تدفقــات نقديــة وال تمثــل «مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط»
وقياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بغــض النظــر عــن نمــوذج األعمــال.
بالنســبة لنمــوذج أعمــال المجموعــة المســتخدم فــي إدارة الموجــودات الماليــة فهــو يشــير إلــى كيفيــة إدارة
الموجــودات الماليــة بغــرض إنتــاج تدفقــات نقديــة .ويحــدد نمــوذج األعمــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة
ســتنتج مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع الموجــودات الماليــة أو كليهمــا معــً .يتــم االحتفــاظ
بالموجــودات الماليــة المصنفــة والمقاســة بالتكلفــة المطفــأة ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف لالحتفــاظ بالموجــودات
الماليــة لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة بينمــا يتــم االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المصنفــة والمقاســة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ بهــا لتحصيــل
التدفقــات النقديــة التعاقديــة والبيــع.
إن مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات ضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدد مــن
خــال اللوائــح أو األعــراف الســائدة فــي الســوق («المتاجــرة بالطريقــة االعتياديــة») ،تــدرج بتاريــخ المتاجــرة ،أي التاريــخ
الــذي تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
•الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
•الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــع إعــادة إدراج األربــاح
والخســائر المتراكمــة (أدوات الديــن)
•الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــع عــدم إعــادة إدراج األربــاح
أو الخســائر المتراكمــة عنــد إلغــاء االعتــراف (أدوات حقــوق الملكيــة)
•الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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أ) الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
يتـ�م الحقً ـ�ا قيـ�اس الموجـ�ودات الماليـ�ة المدرجـ�ة بالتكلفـ�ة المطفـ�أة بواسـ�طة طريقـ�ة معـ�دل الفائـ�دة الفعلـ�ي
وتتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة .يتــم إدراج األربــاح والخســائر فــي بيــان الدخــل المجمــع عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف
باألصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه.
ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات الدين)
بالنســبة ألدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى ،تســجل إيــرادات الفوائــد
وإعــادة تقييــم تحويــل العمــات األجنبيــة وخســائر انخفــاض القيمــة أو الــرد فــي بيــان الدخــل المجمــع ويتــم
احتســابها بنفــس طريقــة احتســاب الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة .تســجل التغيــرات فــي
القيمــة العادلــة المتبقيــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى .عنــد إلغــاء االعتــراف ،يعــاد إدراج التغيــر المتراكــم فــي
القيمــة العادلــة مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع.

ج) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية)
عنــد االعتــراف المبدئــي ،يجــوز للمجموعــة أن تختــار علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء تصنيــف اســتثماراتها فــي أســهم
كأدوات حقــوق ملكيــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى عندمــا تســتوفي تعريــف
حقــوق الملكيــة وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  32األدوات الماليــة :العــرض ،وتكــون غيــر محتفــظ بهــا لغــرض
المتاجــرة .يتــم تحديــد التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.
ال يتــم أبــدا إعــادة إدراج األربــاح والخســائر لهــذه الموجــودات الماليــة إلــى بيــان الدخــل المجمــع .وتســجل توزيعــات
األربــاح كإيــرادات أخــرى فــي بيــان الدخــل المجمــع عندمــا يثبــت الحــق فــي المدفوعــات باســتثناء عندمــا تســتفيد
المجموعــة مــن هــذه المتحصــات كاســترداد لجــزء مــن تكلفــة األصــل المالــي .وفــي هــذه الحالــة ،تســجل هــذه
األربــاح فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى .إن أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات
الشــاملة األخــرى ال تتعــرض لتقييــم انخفــاض القيمــة.
اختارت المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في أسهم على نحو غير قابل لإللغاء ضمن هذه الفئة.

د) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تــدرج الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة
العادلــة مــع تســجيل صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.
تتضمــن هــذه الفئــة بعــض االســتثمارات فــي أســهم التــي اختــارت المجموعــة علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء
تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى .ويســجل صافــي األربــاح والخســائر بمــا فــي ذلــك
أي فائــدة أو إيــرادات توزيعــات أربــاح فــي بيــان الدخــل المجمــع.
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تقــوم المجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر:

•الموجودات األخرى واألرصدة لدى البنوك
•التمويل اإلسالمي إلى العمالء
•المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
ال تخضع االستثمارات في أسهم لخسائر االئتمان المتوقعة.
تحديد خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات األخرى واألرصدة لدى البنوك
فيمــا يتعلــق بالموجــودات األخــرى ،قامــت المجموعــة بتطبيــق الطريقــة المبســطة واحتســاب خســائر االئتمــان
المتوقعــة اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لــأدوات ،حيــث أن تطبيــق الطريقــة
المبســطة ال يســتلزم تتبــع التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان .وقامــت المجموعــة باحتســاب مصفوفــة مخصصــات
اســتنادا إلــى خبــرة المجموعــة التاريخيــة بخســائر االئتمــان وقامــت بتعديلهــا لكــي تعكــس العوامل المســتقبلية
المرتبطــة باألرصــدة والبيئــة االقتصاديــة للمجموعــة.
تعامــل اإلدارة األصــل المالــي كأصــل متعثــر فــي حالــة التأخــر فــي ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة  90يومــً.
ومــع ذلــك ،قــد تعتبــر اإلدارة األصــل المالــي كأصــل متعثــر فــي بعــض الحــاالت ،عندمــا تشــير المعلومــات الداخليــة
أو الخارجيــة إلــى عــدم احتماليــة اســتالم المجموعــة للمبالــغ التعاقديــة القائمــة بالكامــل قبــل أخــذ التحســينات
االئتمانيــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة فــي االعتبــار .ويتــم شــطب األصــل المالــي فــي حالــة عــدم وجــود
توقعــات معقولــة باســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة المتعلقــة بــه.
ال تقــوم المجموعــة بتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األرصــدة لــدى البنــوك ومدينــي الموظفيــن
والتأمينــات المســتردة (المدرجــة فــي األرصــدة المدينــة األخــرى) حيــث تعتبــر هــذه األدوات منخفضــة المخاطــر وال
تتوقــع المجموعــة تكبــد أي خســائر ائتمانيــة فيمــا يتعلــق بتلــك األدوات.
تحديد خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل اإلسالمي
قامــت المجموعــة بتطبيــق الطريقــة العامــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9لتحديــد خســائر االئتمــان
المتوقعــة علــى مدينــي التمويــل اإلســامي .وفقــً للطريقــة العامــة ،يتــم تســجيل خســائر االئتمــان المتوقعــة
علــى ثــاث مراحــل .بالنســبة لمخاطــر االئتمــان التــي لــم تتعــرض الزديــاد جوهــري منــذ االعتــراف المبدئــي ،فيتــم
احتســاب مخصــص لخســائر االئتمــان الناتجــة مــن احــداث التعثــر المحتملــة خــال مــدة  12شــهر التاليــة (خســائر
االئتمــان المتوقعــة خــال  12شــهر-المرحلة  .)1بالنســبة للمخاطــر التــي تعرضــت لالزديــاد الملحــوظ فــي مخاطــر
االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ،فيتــم احتســاب مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة على مدى األعمــار المتبقية
للتعــرض دون النظــر توقيــت إلــى التعثــر (خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة  -المرحلــة  .)2باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تقيــس المجموعــة مخصصــات الخســائر بقيمــة تعــادل خســائر االئتمــان علــى مــدى عمــر األداة التــي
انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة اســتنادا إلــى الدليــل الموضوعــي لالنخفــاض فــي القيمــة (خســائر االئتمــان المتوقعــة
علــى مــدى عمــر األداة المصنفــة فــي المرحلــة  .)3تــرى المجموعــة أن المبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة
منخفضــة المخاطــر االئتمانيــة عندمــا يتســم الطــرف اآلخــر بقــوة فــي مركــز الســيولة مــا يتيــح لــه الوفــاء بالتزاماتــه
المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي المســتقبل القريــب.
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إن خســائر االئتمــان المتوقعــة تتمثــل فــي خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة مــن احتمــاالت أحــداث التعثــر علــى
مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة .تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهر جــزء مــن خســائر االئتمــان
المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة والناتجــة مــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــال  12هــر بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة
المجمعــة .يتــم احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة وخســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12
شــهر علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس مجمــع اســتنادا إلــى طبيعــة المحفظــة األساســية لــأدوات الماليــة.
تحديد مراحل خسائر االئتمان المتوقعة
فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر
االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي مــن خــال مقارنــة مخاطــر التعثــر التــي حدثــت علــى مــدار العمــر المتوقــع
المتبقــي اعتبــارًا مــن تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة مــع مخاطــر التعثــر فــي تاريــخ االعتــراف المبدئــي .إن المعاييــر
الكميــة المســتخدمة لتحديــد الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة تمثــل سلســلة مــن الحــدود النســبية
والمجــردة .ويتــم اعتبــار أن كافــة الموجــودات الماليــة متأخــرة الســداد لمــدة  30يــوم تتضمــن زيــادة جوهريــة فــي
المخاط�رـ االئتماني��ة منــذ االعتــراف المبدئــي ويتــم تحويلهــا إلــى المرحلــة  2حتــى وإن لــم تكــن المعاييــر األخــرى
تشــير إلــى زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة.
فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم المجموعــة أيضــً بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا وجــد انخفــاض القيمــة
االئتمانيــة لمدينــي التمويــل اإلســامي أو المبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة .تعتبــر المجموعــة أن األصــل
المالــي قــد تعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة فــي حالــة وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر ذي تأثيــر ضــار علــى التدفقــات
النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي أو عندمــا تكــون المدفوعــات التعاقديــة متأخــرة الســداد لمــدة  90يــوم.
تصنــف كافــة الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة ضمــن المرحلــة  3ألغــراض قيــاس
خســائر االئتمــان المتوقعــة .يتضمــن الدليــل علــى االنخفــاض االئتمانــي لألصــل المالــي البيانــات الملحوظــة التاليــة:
•صعوبة مالية جوهرية للمقترض أو جهة اإلصدار
•مخالفة بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في السداد
•قيــام المقــرض بمنــح المقتــرض حــق امتيــاز ،مــا لــم يضــع المقــرض فــي اعتبــاره خــاف ذلــك ،ألســباب اقتصاديــة
وتعاقديــة تتعلــق بتعــرض المقتــرض لصعوبــة ماليــة
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة ،فــي حالــة عــدم زيــادة مخاطــر االئتمــان لمدينــي التمويــل اإلســامي أو المبالــغ
المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة بشــكل جوهــري منــذ االعتــراف المبدئــي أو لــم تتعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة
االئتمانيــة ،يتــم تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة ضمــن المرحلــة .1
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تقديــرات الخســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتمــاالت ويتــم
قياســها بالقيمــة الحاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقديــة المخصومــة بمعــدل خصــم مناســب للمبالــغ المســتحقة
مــن أطــراف ذات عالقــة .يمثــل العجــز النقــدي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمجموعــة بموجــب عقــد
والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليهــا .بالنســبة للمبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة
عنــد الطلــب ،ال تــرى المجموعــة ان تأثيــر خصــم النقــص فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية جوهريــً حيــث أنــه
مــن المتوقــع تســوية هــذه األرصــدة خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة .تتضمــن العناصــر األساســية فــي قيــاس الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة احتمــال التعثــر والخســارة عنــد التعثــر والمخاطــر عنــد التعثــر .إن تحديــد هــذه العناصــر
يتطلــب أحــكام جوهريــة مــن اإلدارة.
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تأخــذ المجموعــة فــي اعتبارهــا المتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مخاطــر
االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لغــرض إدراج المعلومــات المســتقبلية ضمــن نمــاذج خســائر االئتمــان
المتوقعــة .وتعكــس تلــك المتغيــرات بصــورة أساســية التقديــرات المعقولــة والمؤيــدة لظــروف االقتصــاد الكلــي
فــي المســتقبل .وتقــوم اإلدارة بمراجعــة االفتراضــات والتقديــرات علــى أســاس منتظــم.
الشطب
يتــم شــطب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لمدينــي التمويــل اإلســامي (إمــا جزئيــً أو بالكامــل) عندمــا تقــرر المجموعــة
أن المدينيــن ليــس لديهــم موجــودات أو مصــادر دخــل قــد تــؤدي إلــى انتــاج تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد المبالــغ.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الموجــودات الماليــة التــي يتــم شــطبها ال تــزال تخضــع لتطبيــق األنشــطة لاللتــزام
باإلجــراءات التــي تقــوم المجموعــة باتخاذهــا الســترداد المبالــغ المســتحقة.
عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي المجمع
يتــم عــرض مخصصــات الخســائر المرتبطــة بخســائر االئتمــان المتوقعــة كاقتطــاع مــن مجمــل القيمــة الدفتريــة
للموجــودات الماليــة وذلــك بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة وفقــً للتكلفــة المطفــأة.

مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي
يتــم مطالبــة المجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان مــن مدينــي التمويــل اإلســامي وفقــا للتعليمــات الصــادرة عن
بنــك الكويــت المركــزي بشــأن تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب المخصصــات .يتــم تصنيــف التســهيالت
االئتمانيــة كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم دفعــة مــا فــي تاريــخ ســدادها المتعاقــد عليــه أو فــي حالــة
زيــادة التســهيل االئتمانــي عــن الحــدود المعتمــدة مســبقا .ويتــم تصنيــف التســهيل االئتمانــي كمتأخــر الســداد
ومنخفــض القيمــة عندمــا يكــون مبلــغ الربــح أو القســط األساســي متأخــر الســداد لمــدة تزيــد عــن  90يــوم وكذلك
فــي حالــة زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن قيمتهــا التقديريــة الممكــن اســتردادها .يتــم إدارة ورقابــة القــروض متأخــرة
الســداد ولكــن غيــر منخفضــة القيمــة والقــروض متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة كتســهيالت غيــر منتظمــة
ويتــم تصنيفهــا إلــى أربــع فئــات تســتخدم بعــد ذلــك لتحديــد المخصصــات:
الفئة

المعيار

المخصصات
المحددة

قيد المراقبة

غير منتظمة لمدة تزيد عن  90يوم

-

شبه قياسية

غير منتظمة لمدة تتراوح بين  91-180يوم

% 20

مشكوك في تحصيلها

غير منتظمة لمدة تتراوح بين  181-365يوم

% 50

معدومة

غير منتظمة لمدة تزيد عن  365يوم

% 100

قــد تقــوم المجموعــة ايضــً بــإدراج التســهيل االئتمانــي ضمــن إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاه اســتنادًا إلــى أحــكام
اإلدارة بشــأن الظــروف الماليــة و/أو الظــروف غيــر الماليــة الخاصــة بالعميــل.
إضافــة إلــى المخصصــات المحــددة ،يتــم احتســاب نســبة  % 1كحــد أدنــى مــن المخصصــات العامــة للتســهيالت
النقديــة ونســبة  % 0.5للتســهيالت غيــر النقديــة وذلــك لكافــة التســهيالت االئتمانيــة القائمــة (بالصافــي بعــد
بعــض فئــات الضمانــات المحــددة) والتــي ال تخضــع الحتســاب المخصصــات المحــددة.
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إلغاء االعتراف
يتــم إلغــاء االعتــراف (أي االســتبعاد مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة) بأصــل مالــي (أو جــزء مــن األصــل
المالــي أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة حســبما ينطبــق عليــه ذلــك) عندمــا:
•تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
التزامــا بدفــع
•تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تتحمــل
ً
التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب «القبــض والدفــع» وإمــا
(أ) أن تقــوم المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل أو (ب) ال تقــوم المجموعــة بتحويــل أو
االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى األصــل.
عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن أصــل مــا أو تقــوم بالدخــول فــي
ترتيــب «القبــض والدفــع» ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت تحتفــظ بمخاطــر ومزايــا الملكيــة وإلــى أي مــدى
ذلــك .إذا لــم يتــم تحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل أو فقــدان الســيطرة علــى األصــل،
تســتمر المجموعــة فــي تســجيل األصــل المحــول بمقــدار اســتمرارها فــي الســيطرة علــى األصــل .وفــي تلــك الحالــة،
تقــوم المجموعــة أيضــ َا بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة .يتــم قيــاس األصــل المحــول وااللتــزام المرتبــط بــه علــى
أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.
يتــم قيــاس الســيطرة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل المحــول بالقيمــة الدفتريــة األصليــة
لألصــل أو الحــد األقصــى للمقابــل الــذي يجــب علــى المجموعــة ســداده أيهمــا أقــل.
المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس
تســجل المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وفــي حالــة القــروض والســلف المتعلقــة مباشــرة بتكلفــة
المعاملــة .تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة الدائنيــن والتزامــات بموجــب عقــد تأجيــر تمويلــي والمصروفات
المســتحقة ودائنــي التمويــل االســامي .لــم يكــن لــدى المجموعــة أي مطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح أو الخســائر فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة.
تســجل كافــة المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،وبالصافــي بعــد التكاليــف المتعلقــة بالمعاملــة فــي
حالــة دائنــي التمويــل اإلســامي والمطلوبــات األخــرى.
القياس الالحق
يستند القياس الالحق للمطلوبات المالية إلى تصنيفها كما يلي:
دائنو تمويل اسالمي
إن هــذه الفئــة هــي األكثــر صلــة بالمجموعــة .بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم الحقــا قيــاس دائنــي التمويــل اإلســامي
التــي تحمــل ربحــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .تســجل األربــاح والخســائر فــي
بيــان الدخــل المجمــع عنــد اســتبعاد المطلوبــات ومــن خــال طريقــة إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم احتســاب
التكلفــة المطفــأة اخــذا فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة عنــد الحيــازة واالتعــاب أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءا
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أساســيا فــي معــدل الفائــدة الفعلــي .يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي ضمــن تكلفــة التمويــل فــي بيــان
الدخــل المجمــع .كمــا يتضمــن دائنــو التمويــل اإلســامي للمجموعــة تســهيالت اإلجــارة والمرابحــة.
مطلوبات أخرى
يتــم قيــد المطلوبــات عــن مبالــغ ســتدفع فــي المســتقبل لقــاء البضاعــة أو الخدمــات المســتلمة ،ســواء صــدرت
بهــا فواتيــر إلــى المجموعــة أو لــم تصــدر.
إلغاء االعتراف
ال تعتــرف المجموعــة بالتــزام مالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتزامــات التعاقديــة المرتبطــة بــه أو إلغاءهــا أو انتهــاء
صالحيتهــا .كمــا ال تعتــرف المجموعــة بااللتــزام المالــي عندمــا يتــم تعديــل شــروطه وتختلــف التدفقــات النقديــة
لاللتــزام المعــدل بصــورة جوهريــة ،وفــي هــذه الحالــة ،يتــم االعتــراف بالتــزام مالــي جديــد وفقــا للقيمــة العادلــة
اســتنادا إلــى الشــروط المعدلــة.
عنــد إلغــاء االعتــراف بالتــزام مالــي ،يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المطفــأة والمقابــل المدفــوع (بمــا
فــي ذلــك أي موجــودات غيــر ماليــة محولــة أو مطلوبــات مفترضــة) فــي بيــان الدخــل المجمــع.
مقاصة األدوات المالية
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي
المجمــع فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق قانونــي يلــزم بمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وتوجــد نيــة لتســوية هــذه
المبالــغ علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي آن واحــد.
قياس القيمة العادلة
تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا المبلــغ المســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو المدفــوع لنقــل التــزام مــا فــي معاملــة منظمــة
بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة
بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام فــي إحــدى الحــاالت التاليــة:
•البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
•البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.
يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باســتخدام االفتراضات التي من الممكن للمشــاركين في الســوق اســتخدامها
عند تســعير األصل أو االلتزام ،بافتراض أن المشــاركين في الســوق ســيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.
تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،مــع
االعتمــاد علــى أعلــى مســتوى مــن المدخــات الملحوظــة ذات الصلــة والحــد مــن اســتخدام المدخــات غيــر الملحوظــة
تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة
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المجمعــة ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة ،والمبيــن كمــا يلــي ،اســتنادًا إلــى أقــل مســتوى مــن المدخــات
والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
•المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
•المســتوى  :2أســاليب تقييــم يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة
ً
ملحوظــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
العادلــة
•المســتوى  :3أســاليب تقييــم ال يكــون بهــا أقــل مســتوى مــن المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة
ً
ملحوظــا.
العادلــة
بالنســبة لــأدوات الماليــة المســعرة فــي ســوق نشــطة ،يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى ســعر
الســوق المعلــن .وتســتخدم أســعار الشــراء للموجــودات وأســعار البيــع للمطلوبــات .كمــا تحــدد القيمــة العادلــة
ـاء علــى أحــدث قيمــة
لالســتثمارات فــي صناديــق مشــتركة أو وحــدات االســتثمار أو أدوات االســتثمار المشــابهة بنـ ً
معلنــة للموجــودات بالصافــي.
بالنســبة لــأدوات الماليــة غيــر المســعرة ،تحــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الســتثمار مماثــل
أو نمــاذج تقييــم أخــرى مناســبة.
بالنســبة لــأدوات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــان القيمــة العادلــة يتــم تقديرهــا عــن طريــق خصــم
التدفقــات النقديــة المســتقبلية باســتخدام معــدل العائــد الســائد فــي الســوق ألدوات ماليــة مماثلــة.
بالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات الملكيــة حيــث ال يمكــن تقديــر القيمــة العادلــة بصــورة معقولــة ،يتــم قيــاس
االســتثمار بالتكلفــة وتخضــع الختبــار انخفــاض القيمــة.
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المســجلة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس متكــرر ،تحــدد
المجموعــة مــا إذا كانــت هنــاك تحويــات قــد حدثــت بيــن المســتويات فــي الجــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة
ـتنادا إلــى مدخــات أدنــى المســتويات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل)
تقييــم التصنيــف (اسـ ً
فــي نهايــة فتــرة كل بيانــات ماليــة مجمعــة.
ـاء علــى طبيعــة
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات بنـ ً
وســمات االصــل أو االلتــزام والمخاطــر المرتبطــة بــه ومســتوى الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة المشــار اليــه أعــاه.
عقارات استثمارية
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيــً بالتكلفــة بمــا فيهــا تكاليــف المعاملــة .الحقــً للتحقــق المبدئــي ،تــدرج
العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة .تــدرج
األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي
ـتنادا إلــى تقييــم خبيــر التقييــم المعتمــد.
الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة اسـ ً
يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية إمــا عندمــا يتــم بيعهــا أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بصفــة
دائمــة مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعــه .يــدرج الفــرق بيــن صافــي متحصــات
البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ضمــن بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة إلغــاء االعتــراف.
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تتــم التحويــات إلــى (أو مــن) العقــار االســتثماري عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام .بالنســبة للتحويــل
مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يشــغله المالــك فــإن التكلفــة المقــدرة للعقــار بالنســبة للمحاســبة الالحقــة تكــون
القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغييــر فــي االســتعمال .إذا تحــول العقــار الــذي يشــغله المالــك إلــى عقــار اســتثماري،
فــإن المجموعــة تقــوم بالمحاســبة عــن هــذا العقــار وفقــً للسياســة المنصــوص عليهــا للممتلــكات والمنشــآت
والمعــدات حتــى تاريــخ التغييــر فــي االســتخدام.
ممتلكات ومعدات
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بالصافــي بعــد االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة إن
وجـ�دت.
يتــم احتســاب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدار األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات األخــرى
أو على مدار فترة عقد التأجير للسيارات المستأجرة أيهما أقل كما يلي:
			
•تحسينات على عقارات مستأجرة

 20 -سنة

					
•أثاث وتركيبات

 5 -سنوات

						
•معدات

 5 -سنوات

					
•برامج كمبيوتر

 5 -سنوات

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات لغــرض تحديــد أي انخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير
األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال يمكــن اســتردادها .فــإذا توفــرت مثــل تلــك
المؤشــرات وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة مســجلة بأكثــر مــن مبلغهــا المقــدر الممكــن اســترداده ،تخفــض
الموجــودات إلــى قيمهــا الممكــن اســتردادها التــي تمثــل القيمــة العادلــة ناقصــا التكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة
أثنــاء االســتخدام أيهمــا أكبــر.
يتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة الســتبدال جــزء مــن أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات التــي يتــم المحاســبة
عنهــا بصــورة منفصلــة ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل .ويتــم رســملة المصروفــات الالحقــة
األخــرى فقــط عندمــا تحقــق زيــادة المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية لبنــد الممتلــكات والمعــدات المتعلــق بهــا.
ويتــم االعتــراف بكافــة المصروفــات األخــرى فــي بيــان الدخــل المجمــع كمصروفــات عنــد تكبدهــا.
إن بنــد الممتلــكات والمعــدات وأي جــزء جوهــري مســجل مبدئيــً يتــم إلغــاء االعتــراف بــه عنــد البيــع أو عنــد عــدم
توقــع منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو بيعــه .تــدرج أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف
باألصــل (المحتســبة بالفــرق بيــن صافــي متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل) فــي بيــان الدخــل المجمــع
عنــد إلغــاء االعتــراف باألصــل.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجــري المجموعــة تقييمــا بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــا
مــا قــد تنخفــض قيمتــه .فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا المؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي
لألصــل ،تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل .إن المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل هــو
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القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصــً التكاليــف حتــى البيــع أو قيمتــه أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى
ويتــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده لــكل أصــل فــردي مــا لــم يكــن األصــل منتجــً لتدفقــات نقديــة مســتقلة
علــى نحــو كبيــر عــن تلــك التــي يتــم إنتاجهــا مــن الموجــودات أو مجموعــات الموجــودات األخــرى .عندمــا تزيــد
القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة إنتــاج النقــد عــن المبلــغ الممكــن اســترداده ،يعتبــر األصــل قــد انخفضــت
قيمتــه ويخفــض إلــى مبلغــه الممكــن اســترداده.
عنــد تقييــم القيمــة أثنــاء االســتخدام ،تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة
باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضرائــب يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر
المتعلقــة باألصــل .عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع ،يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب .يتم
تأييــد هــذه العمليــات الحســابية مــن خــال مضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم المعلنــة للشــركات المتداولــة
علنــً أو مؤشــرات القيمــة العادلــة المتاحــة األخــرى.
تســتند المجموعــة فــي احتســاب انخفــاض القيمــة إلــى الموازنــات التفصيليــة وحســابات التوقعــات التــي يتــم
إعدادهــا بشــكل مســتقل لــكل وحــدة مــن وحــدات إنتــاج النقــد للمجموعــة التــي يتــم توزيــع الموجــودات الفرديــة
عليهــا .تشــمل هــذه الموازنــات والتقديــرات فتــرة خمــس ســنوات .يتــم احتســاب وتطبيــق معــدل النمــو طويــل
األجــل لتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بعــد خمــس ســنوات.
تســجل خســائر االئتمــان المتوقعــة للعمليــات المســتمرة فــي بيــان الدخــل المجمــع ضمــن فئــة المصروفــات
المناســبة لوظيفــة األصــل منخفــض القيمــة.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقــدم المجموعــة مكافــأة نهايــة الخدمــة لكافــة موظفيهــا طبقــا لقانــون العمــل الكويتــي .إن اســتحقاق هــذه
المكافــأة يســتند عــادة إلــى الراتــب النهائــي للموظــف وطــول مــدة الخدمــة وإلــى إتمــام الحــد األدنــى مــن فتــرة
الخدمــة .إن التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت يتــم تســجيلها كمصروفــات مســتحقة علــى مــدى فتــرة الخدمة.
إضافــة إلــى ذلــك وبالنســبة للموظفيــن الكويتييــن ،تقــوم المجموعــة أيضــا بتقديــم االشــتراكات إلــى المؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب مــن رواتــب الموظفيــن .إن التزامــات المجموعــة محــددة بهذه االشــتراكات
والتــي تحمــل كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.
تحويل العمالت األجنبية
يتــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة بالدينــار الكويتــي وهــو أيضــا العملــة الرئيســية للشــركة األم.
تحــدد كل شــركة فــي المجموعــة عملتهــا الرئيســية الخاصــة بهــا وتقــاس البنــود المتضمنــة فــي البيانــات الماليــة
لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية.
المعامالت واألرصدة
يتــم قيــد المعامــات بالعمــات األجنبيــة مبدئيــً مــن قبــل شــركات المجموعــة بعملتهــا الرئيســية ذات الصلــة
وفقــا ألســعار الصــرف الفوريــة فــي تاريــخ تأهــل المعاملــة لالعتــراف بهــا ألول مــرة.
يتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المدرجــة بالعمــات األجنبيــة وفقــً ألســعار الصــرف الفوريــة
للعملــة الرئيســية بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة .تســجل الفــروق الناتجــة مــن تســوية أو تحويــل البنــود
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النقديــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار
الصــرف كمــا فــي تواريــخ المعامــات المبدئيــة .وبالنســبة للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــً للقيمــة
العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة
العادلــة .يتــم التعامــل مــع األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة المقاســة بالقيمــة العادلــة
بنفــس طريقــة االعتــراف باألربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد (أي أن فــروق التحويــل
للبنــود التــي يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر قيمتهــا العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو بيــان الدخــل المجمــع
يتــم أيضــا تســجيلها فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو بيــان الدخــل المجمــع علــى التوالــي).
شركات المجموعة
عنــد التجميــع ،يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات للعمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي بأســعار الصــرف
الســائدة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة ،وتحــول بيانــات الدخــل لتلــك العمليــات وفقــً لمتوســط أســعار
الصــرف للســنة .تــدرج فــروق تحويــل العمــات األجنبيــة الناتجــة مــن التحويــل ألغــراض التجميــع ضمــن اإليــرادات
الشــاملة األخــرى .عنــد بيــع عمليــة أجنبيــة ،يــدرج بنــد اإليــرادات الشــاملة األخــرى المتعلــق بالعمليــة األجنبيــة
المحــددة ضمــن بيــان الدخــل المجمــع.
موجودات بصفة األمانة
ال يتــم التعامــل مــع الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة األمانــة كموجــودات المجموعــة ،وبالتالــي ال تــدرج فــي بيــان
المركــز المالــي المجمــع.
الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتــم إدراج المطلوبــات المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن
احتمــال التدفــق الصــادر للمــوارد المتضمنــة لمنافــع اقتصاديــة أمــرًا مســتبعدًا.
ال يتــم إدراج الموجــودات المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون
احتمــال التدفــق الــوارد للمــوارد المتضمنــة لمنافــع اقتصاديــة أمــرًا مرجحــا.
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2.5

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام
وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المســجلة للموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عن المطلوبــات المحتملة
ف��ي تاري��خ البيان��ات المالي��ة المجمع��ة .وق��د تختل��ف النتائ��ج الفعلي��ة ع��ن ه��ذه التقدي��رات .اس��تخدمت المجموع��ة
األح�كـام والتقديــرات التاليــة علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:
تصنيف الموجودات المالية
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة اســتنادًا إلــى تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يتــم ضمنــه االحتفــاظ
بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي ترتبــط بمدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة
فقــط علــى أصــل المبلــغ القائــم.
تصنيف العقارات
تتخــذ اإلدارة قــرار عنــد حيــازة عقــار مــا إذا يجــب تصنيفــه كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع أو عقــار اســتثماري .تحــدد هــذه
األحــكام عنــد الحيــازة مــا إذا ســيتم تصنيــف هــذه العقــارات الحقــا كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بصافــي القيمــة
الممكــن تحقيقهــا ايهمــا اقــل أو بالقيمــة العادلــة.
تقــوم المجموعــة بتصنيــف العقــار كمحتفــظ بــه لغــرض البيــع فــي حالــة حيازتــه بصــورة رئيســية لغــرض البيــع فــي
ســياق العمــل المعتــاد.
تقــوم المجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري إذا تمــت حيازتــه لتوليــد إيــرادات رأســمالية أو زيــادة قيمتــه
الرأســمالية أو الســتخدام مســتقبلي غيــر محــدد.
تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد  -المجموعة كمستأجر
تعتبــر المجموعــة مــدة عقــد التأجيــر كمــدة غيــر قابلــة لإللغــاء باإلضافــة إلــى أي فتــرات يغطيهــا خيــار تمديــد عقــد
التأجيــر إذا كان مــن المؤكــد بصــورة معقولــة أنــه ســيتم ممارســته أو أي فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد التأجيــر
إذا كان مــن غيــر المؤكــد بصــورة معقولــة ممارســته.
لــدى المجموعــة ،بموجــب بعــض عقــود التأجيــر ،خيــار تأجيــر الموجــودات لفتــرات إضافيــة .وتســتعين المجموعــة
باألحــكام فــي تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد بصــورة معقولــة ممارســة خيــار التجديــد .أي أنهــا تراعــي كافــة
العوامــل ذات الصلــة التــي تحقــق حافــزًا اقتصاديــً لممارســة خيــار التجديــد .وبعــد تاريــخ بدايــة التأجيــر ،تعيــد
المجموعــة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان هنــاك حــدث أو تغيــر جوهــري فــي الظــروف يقــع ضمــن نطاق ســيطرة
المجموعــة ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة (أو عــدم ممارســة) خيــار التجديــد (مثــل التغيــر فــي اســتراتيجية
األعمــال).
أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من مدة عقد التأجير نظرا ألهمية هذه الموجودات لعملياتها.
انخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
تقــوم المجموعــة بتطبيــق نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعة المســتقبلي المرتبط بأدوات الديــن المالية المدرجة
بالتكلفــة المطفــأة .بالنســبة لألرصــدة المدينــة األخــرى وموجــودات العقــود ،تطبــق المجموعــة الطريقــة المبســطة
الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة .وبالتالــي ،ال تقــوم المجموعــة بتتبــع التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان ،وبــدال
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مــن ذلــك تقــوم بتســجيل مخصــص الخســائر اســتنادا إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة فــي
تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة .قامــت المجموعــة بإنشــاء مخصــص خســائر يســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة فــي
الخســائر االئتمانيــة ،ويتــم تعديلــه مقابــل العوامــل المســتقبلية المتعلقــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة .وقــد
تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
تســتخدم اإلدارة أســاليب تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة (عندمــا ال تتوفــر لهــا أســعار ســوق
نشــط) .ويتضمــن ذلــك وضــع تقديــرات وافتراضــات تتوافــق مــع الطريقــة التــي يتبعهــا المشــاركون فــي الســوق
فــي تســعير األداة الماليــة .لوضــع هــذه االفتراضــات ،تســتند اإلدارة إلــى البيانــات الملحوظــة قدر اإلمــكان ،إال أن هذه
البيانــات قــد ال تكــون متوافــرة بصــورة مســتمرة .وفــي هــذه الحالــة ،تقــوم اإلدارة باســتخدام أفضــل المعلومــات
المتاحــة .قــد تختلــف القيــم العادلــة المقــدرة عــن األســعار الفعليــة التــي ســيتم تحقيقهــا فــي معاملــة متكافئــة
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة.
تقييم العقارات االستثمارية
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل خبــراء تقييــم عقــاري باســتخدام آليــات التقييــم
المســجلة ومبــادئ المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  13قيــاس القيمــة العادلــة.
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية تحــت االنشــاء اســتنادا إلــى التقديــرات التــي يتــم إعدادها من قبل خبــراء تقييم
عقــاري مســتقلي باســتثناء القيــم التــي ال يمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا .تــم عــرض الطــرق واالفتراضــات
الجوهريــة المســتخدمة مــن قبــل خبــراء التقييــم لتقديــر القيمــة العادلــة للعقــار االســتثماري فــي اإليضــاح رقــم .9
عقود التأجير  -تقدير معدل االقتراض المتزايد
ال يمكــن للمجموعــة أن تحــدد بســهولة معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد التأجيــر وبالتالــي فإنهــا تســتخدم
معــدل االقتــراض المتزايــد لقيــاس مطلوبــات التأجيــر .إن معــدل االقتــراض المتزايــد هــو معــدل الفائــدة الــذي
يتعيــن علــى المجموعــة ســداده لالقتــراض ،علــى مــدى مــدة مماثلــة ومقابــل ضمــان مماثــل ،األمــوال الالزمــة
للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة لألصــل المرتبــط بحــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة .لذلــك
يعكــس معــدل االقتــراض المتزايــد مــا «يتعيــن علــى المجموعــة « ســداده ،والــذي يتطلــب تقديـ ًرا فــي حالــة عــدم
توفــر معــدالت ملحوظــة أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد التأجيــر .تقــوم المجموعــة
بتقديــر معــدل االقتــراض المتزايــد باســتخدام مدخــات يمكــن مالحظتهــا عندمــا تكــون متاحــة ومطلوبــة إلجــراء
بعــض التقديــرات الخاصــة بالمنشــأة.

 .3صافي اإليرادات من استثمارات في أسهم

أرباح (خسائر) غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات أرباح
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2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

157,537

)(70,378

114,585

21,206

214,995

149,396

487,117

100,224

 .4مصروفات إدارية
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

تكاليف موظفين ومزايا موظفين أخرى

1,391,608

1,211,434

مصروفات إيجار

11,980

17,683

استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح )8

62,693

62,885

استهالك ممتلكات ومعدات

52,269

56,920

إدارة محفظة ورسوم تحصيل

-

2,212

أتعاب مهنية وقانونية

133,821

124,375

تكلفة تمويل اللتزامات تأجير (إيضاح )8

9,320

11,985

مصروفات حوافز

119,575

3,051

مصروفات أخرى

181,118

264,761

1,962,384

1,755,306

 .5صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

مخصص خسائر ائتمان متوقعة لمديني تمويل إسالمي (إيضاح )6

221,081

56,150

رد مخصص خسائر ائتمان متوقعة لمديني تمويل إسالمي (إيضاح )6

-

)(17,701

مخصص خسائر ائتمان متوقعة لموجودات أخرى (إيضاح )7

3,557

63,896

رد مخصص خسائر ائتمان متوقعة لموجودات أخرى (إيضاح )7

)(1,000

)(73,787

223,638

28,558

 .6مدينو تمويل إسالمي
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

مجمل المبلغ

1,599,998

1,638,549

ناقصا :إيرادات مؤجلة

)(179,451

)(221,146

1,420,547

1,417,403

)(440,933

)(219,852

979,614

1,197,551

ناقصا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

إن القيمة الدفترية لمديني التمويل اإلسالمي تقارب قيمتها العادلة بصورة معقولة.
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يعرض الجدول التالي الحركة في مخصص انخفاض قيمة أرصدة مديني التمويل اإلسالمي خالل السنة:
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في  1ابريل

219,852

181,403

يضاف :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )5

221,081

56,150

يخصم :رد مخصص انخفاض مديني تمويل اسالمي (إيضاح )5

-

)(17,701

كما في  31مارس

440,933

219,852

كمــا فــي  31مــارس  ،2021تأخــر ســداد أو انخفضــت قيمــة أرصــدة مدينــي التمويــل اإلســامي بقيمــة اســمية بمبلــغ
 440,933دينــار كويتــي ( 219,852 :2020دينــار كويتــي).
كانــت خســائر االئتمــان المتوقعــة المتراكمــة المحتســبة طبقــً لمتطلبــات تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي كمــا
فــي  31مــارس  2021بمبلــغ  440,933دينــار كويتــي ( 31مــارس  219,852 :2020دينــار كويتــي) وهــي تزيــد عــن
المخصصــات المحتســبة طبقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9التزامــً بتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي
بمبلــغ  436,286دينــار كويتــي ( 31مــارس  214,227 :2020دينــار كويتــي).

 .7موجودات أخرى
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

إيرادات مستحقة

37,426

34,115

مدينو موظفين

34

1,058

دفعات مقدما وتأمينات ومصروفات مدفوعة مقدما

76,946

109,439

أرصدة مستحقة من بيع شركة تابعة *

627,268

1,327,268

مدينون آخرون

2,112,931

883,200

2,854,605

2,355,080

* قامــت الشــركة األم فــي  7مايــو  2018ببيــع حصــة ملكيتهــا بالكامــل فــي شــركة رســاميل موتــورز للتجــارة
العامــة والمقــاوالت ذ.م.م«( .رســاميل موتــورز») ،وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل إلــى طــرف اخــر ليــس ذي
عالقــة لقــاء مقابــل إجمالــي بمبلــغ  3,300,000دينــار كويتــي.
خــال الســنة الســابقة المنتهيــة فــي  31مــارس  ،2020قامــت المجموعــة بتحصيــل مبلــغ  1,900,000دينــار كويتــي
مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق وتتوقــع تحصيــل المبلــغ المتبقــي خــال  12شــهرا مــن تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة.
خــال الســنة الحاليــة ،قامــت الشــركة األم بتحصيــل مبلــغ  700,000دينــار كويتــي ممــا أدى إلــى زيــادة إجمالــي المقابــل
النقــدي المســتلم إلــى  2,600,000دينــار كويتــي مــن إجمالــي المبلــغ المســتحق .والحقــا لتاريــخ البيانــات الماليــة
المجمعــة ،أبرمــت الشــركة األم اتفاقيــة ثالثيــة االتجاهــات (شــركة رســاميل والمشــتري وشــركة تمويــل) وبموجبهــا
التــزم الطــرف الممــول بســداد الرصيــد المتبقــي المســتحق إلــى الشــركة األم بمجــرد أن تقــوم الشــركة األم بتحويــل
األســهم إلــى الطــرف الممــول كضمــان .تتوقــع المجموعــة تحصيــل المبلــغ المتبقــي فــي يونيــو .2021
كمــا فــي  31مــارس  ،2021ســجلت المجموعــة انخفاضــا فــي قيمــة موجــودات أخــرى بمبلــغ  3,557دينــار كويتــي
( 63,896 :2020دينــار كويتــي) (إيضــاح  ،)5ورد النخفــاض قيمــة موجــودات أخــرى بمبلــغ  1,000دينــار كويتــي
( 73,787 :2020دينــار كويتــي) (إيضــاح .)5
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 .8موجودات حق االستخدام وااللتزامات بموجب عقد التأجير التمويلي
فيما يلي الحركة في موجودات حق االستخدام:
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في بداية السنة

203,647

266,532

مصروفات استهالك

)(62,693

)(62,885

كما في نهاية السنة

140,954

203,647

فيما يلي الحركة في مطلوبات التأجير:
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في بداية السنة

209,565

266,532

تكاليف تمويل (إيضاح )4

9,320

11,985

مدفوعات لمطلوبات تأجير

)(68,952

)(68,952

كما في نهاية السنة

149,933

209,565

قامــت المجموعــة بخصــم التزامــات التأجيــر المســتقبلية بواســطة معــدل االقتــراض المتزايــد المحــدد بنســبة
 % 5.5في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

 .9عقارات استثمارية
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في بداية السنة

6,342,541

6,782,725

التغير في القيمة العادلة

)(399,462

)(440,184

كما في نهاية السنة

5,943,079

6,342,541

يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي:
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

عقارات قيد التطوير

39,907

40,719

عقارات مطورة

5,903,172

6,301,822

5,943,079

6,342,541

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية اســتنادًا إلــى تقييمــات تــم إجراؤهــا مــن قبــل مقيمــي العقــارات
المســتقلين المســجلين بواســطة الجمــع مــا بيــن طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة وطريقــة المقارنــة
بالســوق مــع مراعــاة طبيعــة واســتخدام كل عقــار .يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بواســطة طريقــة التدفقــات
النقديــة المخصومــة اســتنادا إلــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناتجــة عــن العقــار علــى مــدار نطــاق زمنــي
95

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2021

مقــدر للتدفقــات النقديــة مــع تحديــد ضمنــي للقيمــة النهائيــة فــي نهايــة الفتــرة ومراعــاة معــدل الخصــم.
وطبقــا لطريقــة المقارنــة بالســوق ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة اســتنادا إلــى المعامــات المماثلــة .ووحــدة المقارنــة
المطبقــة مــن قبــل المجموعــة هــي الســعر لــكل متــر مربــع .تــم إجــراء التقييــم مــن قبــل خبــراء تقييــم مســتقلين
معتمديــن يتســمون بالمؤهــات المهنيــة المعتمــدة ذات الصلــة والخبــرة فــي مواقــع وفئــات العقــارات التــي يتــم
تقييمهــا .تتوافــق نمــاذج التقييــم المطبقــة مــع مبــادئ المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  .13فــي ضــوء الوضــع
الراهــن لجائحــة كوفيــد ،19-ســوف تســتمر اإلدارة فــي مراقبــة مســتقبل الســوق ،وإجــراء مراجعــة مســتمرة لقيمــة
العقــارات االســتثمارية.
تم إدراج مزيد من المعلومات عن إفصاحات قياس القيمة العادلة ضمن اإليضاح .18
كمــا فــي  31مــارس  ،2021كان لــدى المجموعــة بعــض العقــارات االســتثمارية تحــت اإلنشــاء بمبلــغ  39,907دينــار
كويتــي ( 40,719 :2020دينــار كويتــي) .وبالتالــي ،تــم إدراج هــذه العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة ناقصــا انخفــاض
القيمــة حيــث ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق منهــا.
يتكون صافي إيرادات التأجير مما يلي:
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

إيرادات تأجير

172,534

633,118

رسوم إدارة وصيانة عقارات

)(59,933

)(228,015

112,601

405,103

فيمــا يلــي االفتراضــات الجوهريــة المتعلقــة بتقييــم العقــارات المطــورة التــي تــم تقييمهــا باســتخدام طريقــة
رســملة اإليــرادات:
2021

2020

16.60

16.60

معدل العائد

%16.39

%15.56

معدل الشغور

%81.96

%33.79

متوسط االيجار الشهري (للمتر المربع) (دينار كويتي) بافتراض نسبة
إشغال بنسبة %100

تحليل الحساسية
يوضح الجدول التالي حساسية التقييم للتغيرات في االفتراضات األكثر جوهرية المرتبطة بتقييم العقارات االستثمارية:
التغيرات في
افتراضات التقييم
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التأثير على الربح (الخسارة) للسنة
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

متوسط اإليجار

± %5

291,743

307,196

معدل العائد

± %5

7,836

7,442

معدل الشغور

- %5

)(291,743

)(307,196
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تــم رهــن بعــض العقــارات االســتثمارية التــي تبلــغ قيمتهــا العادلــة  1,722,094دينــار كويتــي (1,610,592 :2020

دينــار كويتــي مقابــل دائنــي تمويــل اســامي (إيضــاح .)10

 .10دائنو تمويل إسالمي
إجارة

مرابحة

المجموع

2021

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

مجمل المبلغ

1,294,450

1,556,755

2,851,205

ناقصا :تكاليف تمويل مؤجلة

)(226,893

)(37,971

)(264,864

1,067,557

1,518,784

2,586,341

إجارة

مرابحة

المجموع

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

مجمل المبلغ

1,478,711

1,577,010

3,055,721

ناقصا :تكاليف تمويل مؤجلة

)(241,977

)(33,625

)(275,602

1,236,734

1,543,385

2,780,119

تحمــل أرصــدة اإلجــارة المســتحقة متوســط معــدل ربــح بنســبة  )%6.75:2020( %6.75ســنويًا ،وتســتحق الســداد
علــى أقســاط متســاوية بمبلــغ  225,072درهــم إيماراتــي (ممــا يعــادل  12,229دينــار كويتــي) ويســتحق أخــر قســط
الســداد فــي  15ينايــر .2027
تحمــل أرصــدة المرابحــة الدائنــة متوســط معــدل فائــدة بنســبة  )2020: %7( %6ســنويًا ويســتحق آخــر قســط
الســداد فــي  30أغســطس .2021
إن أرصــدة دائنــي التمويــل اإلســامي بمبلــغ  1,294,450دينــار كويتــي ( 1,478,711 :2020دينــار كويتــي) مكفولــة
بضمانــات بعــض العقــارات االســتثمارية بمبلــغ  1,722,094دينــار كويتــي ( 1,610,592 :2020دينــار كويتــي) (إيضــاح
.)9

 .11مطلوبات أخرى
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

مصروفات مستحقة

141,368

47,326

ايجار مستلم مقدما

9,434

18,685

تأمينات مستردة

27,558

25,470

مطلوبات أخرى ومصروفات مستحقة

256,346

249,516

434,706

340,997
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 .12مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في بداية السنة

584,686

527,646

المحمل خالل السنة

390,614

149,667

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

)(5,634

)(92,627

كما في نهاية السنة

969,666

584,686

إن الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسجلة في بيان المركز المالي المجمع هي كالتالي:

 .13حقوق الملكية
أ) رأس المال
يتكون رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل نقدًا مما يلي:
عدد األسهم

أسهم بقيمة  100فلس
للسهم (مدفوعة نقدًا)

2021

2020

180,266,800

180,266,800

المصرح به والمصدر والمدفوع
بالكامل
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

18,026,680

18,026,680

ب) االحتياطي اإلجباري
وفقــً لقانــون الشــركات وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،يقتطــع ســنويا نســبة  %10بحــد
أدنــى مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري حتــى
يصــل هــذا االحتياطــي إلــى  %50بحــد أدنــى مــن رأس المــال المدفــوع.
يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة األم وقــف هــذا االقتطــاع إذا زاد رصيــد االحتياطــي عــن نســبة %50

مــن رأس المــال المصــدر .وال يجــوز اســتخدام االحتياطــي إال فــي تحــوط الخســائر أو توزيــع أربــاح بنســبة ال تزيــد عــن
 %5مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال يســمح فيهــا الربــح بدفــع هــذه األربــاح بســبب عــدم وجــود
االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع .ويتــم رد أي مبالــغ مخصومــة مــن االحتياطــي عندمــا تســمح األربــاح فــي الســنوات
التاليــة بذلــك ،مــا لــم يتجــاوز االحتياطــي  %50مــن رأس المــال المصــدر .لــم يتــم إجــراء أي تحويــات إلــى االحتياطــي
اإلجبــاري نظــرا للخســائر المتراكمــة التــي تكبدتهــا الشــركة األم.
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 .14إفصاحات األطراف ذات العالقة
يمثــل األطــراف ذات عالقــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا بالمجموعــة،
والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو يمارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــرًا ملموســً .يتــم الموافقــة علــى
سياســات تســعير وشــروط هــذه المعامــات مــن قبــل إدارة المجموعــة.
إن المعامالت مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:

أتعاب إدارة واستشارات

موظفو اإلدارة العليا

اإلجمالي
2021

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

298

298

9,053

2020

مكافأة موظفي اإلدارة العليا
يشــمل موظفــو اإلدارة العليــا مجلــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة العليــا الذيــن لديهــم الصالحيــة والمســؤولية عــن
تخطيــط وتوجيــه ومراقبــة أنشــطة الشــركة .وكانــت القيمــة اإلجماليــة للمعامــات واألرصــدة القائمــة المتعلقــة
بموظفــي اإلدارة العليــا كمــا يلــي:
قيم المعامالت للسنة المنتهية
في  31مارس

الرصيد القائم كما في
 31مارس

2021

2020

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

رواتب ومزايا قصيرة األجل

291,904

353,286

67,825

103,548

مكافأة نهاية الخدمة

194,003

37,941

325,704

131,701

485,907

391,227

393,529

235,249

شروط وبنود المعامالت مع أطراف ذات عالقة
يتــم تنفيــذ المعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة اســتنادا إلــى شــروط مماثلــة للشــروط الســائدة فــي المعامــات
المنفــذة علــى أســاس متكافــئ .ولــم يتــم تقديــم أو الحصــول علــى ضمــان الي أرصــدة مســتحقة مــن أو إلــى أي
طــرف ذي عالقــة .للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  ،2021لــم تســجل المجموعــة أي مخصــص لقــاء خســائر االئتمــان
المتوقعــة مقابــل المبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة .يتــم إجــراء هــذا التقييــم فــي نهايــة كل ســنة
ماليــة مــن خــال فحــص المركــز المالــي للطــرف ذي العالقــة والســوق الــذي يعمــل بــه.
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 .15تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة .لقــد تــم تحديــد االســتحقاقات
للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس التوقيــت المتوقــع لالســترداد أو التســوية .يتــم تحديــد قائمــة اســتحقاق
الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع
واالســتثمار فــي شــركة زميلــة اســتنادًا إلــى تقديــر اإلدارة لتســييل تلــك الموجــودات الماليــة.
فيما يلي قائمة استحقاقات الموجودات والمطلوبات:
 31مارس 2021

خالل سنة
واحدة

سنة إلى 5

سنوت

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

الموجودات
أرصدة لدى البنوك ونقد

829,505

-

829,505

مدينو تمويل إسالمي

145,304

834,310

979,614

موجودات أخرى

2,032,780

821,825

2,854,605

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

1,546,921

-

1,546,921

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

-

2,858,843

2,858,843

عقارات استثمارية

-

5,943,079

5,943,079

ممتلكات ومعدات

-

80,804

80,804

موجودات حق االستخدام

62,703

78,251

140,954

إجمالي الموجودات

4,617,213

10,617,112

15,234,325

المطلوبات
دائنو تمويل إسالمي
مطلوبات أخرى

191,673

243,033

434,706

التزامات تأجير

62,219

87,714

149,933

969,666

969,666

2,213,401

4,140,646

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات
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 31مارس 2020

خالل سنة
واحدة

سنة إلى 5

سنوت

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

الموجودات
أرصدة لدى البنوك ونقد

3,834,493

-    

3,834,493

مدينو تمويل إسالمي

340,910

856,641

1,197,551

موجودات أخرى

1,470,005

885,075

2,355,080

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

580,779

-    

580,779

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

-   

2,008,721

2,008,721

عقارات استثمارية

-   

6,342,541

6,342,541

ممتلكات ومعدات

-   

139,577

139,577

موجودات حق االستخدام

67,868

135,779

203,647

إجمالي الموجودات

6,294,055

10,368,334

16,662,389

المطلوبات
دائنو تمويل إسالمي

1,702,361

1,077,758

2,780,119

مطلوبات أخرى

111,779

229,218

340,997

التزامات تأجير

58,896

150,669

209,565

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-    

584,686

584,686

إجمالي المطلوبات

1,873,036

2,042,331

3,915,367

 .16أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تكمــن المخاطــر ضمــن أنشــطة المجموعــة ولكــن يتــم إدارة هــذه المخاطــر بطريقــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة
المســتمرة وفقــً لحــدود المخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة فــي إدارة المخاطــر ذات أهميــة كبيــرة
بالنســبة للمجموعــة لتحقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد بالمجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق
بالمســئوليات المنوطــة بــه داخــل المجموعــة .ويتم مراقبتها من خالل عملية التخطيط االســتراتيجي للمجموعة.
لــم يتــم إجــراء أي تغييــر فــي طريقــة وسياســات إدارة المخاطــر خــال الســنة المنتهيــة فــي  31مــارس .2021
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق .تنقســم مخاطــر الســوق إلــى مخاطــر
معــدالت الربــح ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم.
يتحمل مجلس إدارة الشــركة األم المســئولية الكاملة عن اإلدارة الشــاملة للمخاطر والموافقة على اســتراتيجيات
وعمليات المخاطر.
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16.1

مخاطر االئتمان

إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر أن يعجــز طــرف مقابــل عــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد مبــرم مــع
عميــل؛ ممــا يــؤدي إلــى تكبــد خســائر ماليــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان نتيجــة أنشــطتها التشــغيلية
(وبصــورة رئيســية مدينــو التمويــل اإلســامي واألرصــدة المدينــة األخــرى) ومــن أنشــطتها التمويليــة التــي تتضمــن
ودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة واألدوات الماليــة األخــرى (بمــا في ذلك االســتثمار فــي أوراق الدين المالية).
إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة هــو القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة
مــن الموجــودات الماليــة:
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

أرصدة لدى البنوك

828,505

3,834,027

مدينو تمويل إسالمي

979,614

1,197,551

موجودات أخرى *

2,777,659

2,245,641

4,585,778

7,277,219

* باستثناء الدفعات مقدمًا والتأمينات والمدفوعات مقدمًا.

األرصدة لدى البنوك
إن مخاطــر االئتمــان الناتجــة مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة محــدودة حيــث إن األطــراف المقابلــة
تتمثــل فــي مؤسســات ماليــة حســنة الســمعة ذات تصنيفــات ائتمانيــة مناســبة محــددة مــن قبــل وكاالت
التصنيــف االئتمانــي العالميــة .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المبالــغ األساســية للودائــع لــدى البنــوك المحليــة (بمــا فــي
ذلــك حســابات االدخــار والحســابات الجاريــة) مكفولــة بضمــان بنــك الكويــت المركــزي طبقــا للقانــون رقــم  30لســنة
 2008بشــأن ضمــان الودائــع لــدى البنــوك المحليــة فــي دولــة الكويــت والــذي أصبــح ســاريًا اعتبــارا مــن  3نوفمبــر
.2008
تــم قيــاس انخفــاض القيمــة لألرصــدة لــدى البنــوك علــى أســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار  12شــهرًا
وتعكــس فتــرات االســتحقاق قصيــرة األجــل لالنكشــافات .تعتبــر المجموعــة أن األرصــدة لــدى البنــوك ترتبــط
بمخاطــر ائتمانيــة منخفضــة وفقــً لتصنيفــات االئتمــان الخارجيــة لألطــراف المقابلــة وضمــان بنــك الكويــت المركــزي
للودائــع المودعــة لــدى البنــوك المحليــة.

مدينو التمويل اإلسالمي
تعريف التعثر
تعتبــر المجموعــة أرصــدة مدينــي التمويــل اإلســامي متعثــرة وبالتالــي إدراجهــا ضمــن المرحلــة ( 3المصنفــة
كمنخفضــة القيمــة) عنــد احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي الحــاالت التاليــة:
•مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المقتــرض بالوفــاء بااللتزامــات االئتمانيــة إلــى المجموعــة بالكامــل دون لجــوء
المجموعــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة مثــل تحقيــق الضمــان (فــي الحــاالت المحتفــظ فيهــا بالضمانــات)؛
•أن يسجل المقترض تأخر في السداد ألكثر من  90يومًا عن أي التزام ائتماني جوهري إلى المجموعة.
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وأي تسهيل منخفض القيمة ائتمانيًا أو غير منتظم قد تم إعادة هيكلته يعتبر أيضا تسهي ً
ال متعثرًا.
تراعــي المجموعــة مجموعــة متنوعــة مــن المؤشــرات التــي قــد تشــير إلــى احتماليــة العجــز عــن الســداد كجــزء مــن
التقييــم النوعــي الــذي تقــوم بإجرائــه حــول التعثــر مــن جانــب العمــاء .ومــن بيــن هــذه المؤشــرات:
•مواجهة المقترض أو جهة اإلصدار لصعوبة مالية جوهرية
•اإلخالل باالتفاقيات مثل التعثر أو التأخر في السداد
•منــح جهــة اإلقــراض امتيــاز إلــى المقتــرض لــم يكــن يجــب منحــه فــي ظــروف مغايــرة وذلــك ألســباب اقتصاديــة أو
تعاقديــة تتعلــق بالصعوبــات الماليــة التــي تواجــه المقتــرض.
•وفاة المقترض
تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي «غيــر متعثــر» (أي لــم يعــد متعثــرًا) وبالتالــي يتــم إعــادة تصنيفــه خــارج المرحلــة
 3عندمــا لــم يعــد يســتوفي أيــً مــن معاييــر التعثــر .وفيمــا يتعلــق بالتســهيالت المعــاد هيكلتهــا والتــي يتــم
تصنيفهــا ضمــن المرحلــة  ،3ينبغــي اســتكمال فتــرة مهلــة الســداد (إن وجــدت) واســتيفاء الدفعــات المجدولــة
(جميعهــا محــددة علــى األســاس الحالــي) لمــدة ســنة علــى األقــل أو وفقــً لمــا يتــم تحديــده مــن قبــل المجموعــة
للنظــر فــي تصنيــف التســهيل ضمــن المرحلــة  /2المرحلــة .1
االزدياد الملحوظ في مخاطر االئتمان
تتولــى المجموعــة باســتمرار مراقبــة كافــة الموجــودات التــي تتعــرض لخســائر االئتمــان المتوقعــة .ولكــي يتــم
تحديــد مــا إذا كانــت أداة مــا أو محفظــة مــن األدوات تتعــرض لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى  12شــهرًا
أو تتعــرض لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدار عمــر األداة ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك ازديــاد
ملحــوظ فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي .إن المعاييــر الكميــة المســتخدمة لتحديــد االزديــاد الجوهــري
فــي مخاطــر االئتمــان تتمثــل فــي مجموعــة مــن الحــدود النســبية والمطلقــة .إن كافــة الموجــودات الماليــة التــي
تســجل تأخــر فــي الســداد لمــدة  30يومــً تعتبــر مرتبطــة بازديــاد جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق
المبدئــي ويتــم تحويلهــا إلــى المرحلــة  2حتــى وإن لــم تشــر المعاييــر األخــرى إلــى ازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر
االئتمــان .إضافــة إلــى المعاييــر الكميــة أعــاه ،تقــوم المجموعــة بتطبيــق معاييــر نوعيــة لتقييــم االزديــاد الملحــوظ
فــي المخاطــر االئتمانيــة اســتنادا إلــى مراقبــة بعــض إشــارات اإلنــذار المبكــر.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تقديــرات الخســائر االئتمانيــة علــى أســاس ترجيــح االحتماالت ويتم قياســها
بالقيمــة الحاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقديــة المخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعليــة لــأداة الماليــة .يمثــل العجــز
النقــدي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمجموعــة بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع
المجموعــة الحصــول عليهــا .تتضمــن العناصــر األساســية فــي قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة احتماليــة
التعثــر ومعــدل الخســارة عنــد التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر .تقــدر المجموعــة تلــك العناصــر باســتخدام
افتراضــات المخاطــر االئتمانيــة المناســبة وطبيعــة وقيمــة الضمانــات والســيناريوهات المســتقبلية المتعلقــة
باالقتصــاد الكلــي وغيرهــا.
تقــوم المجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى التســهيالت االئتمانيــة المصنفــة ضمــن المرحلــة
 3بنســبة  %100مـ�ن قيمـ�ة التعـ�رض عنـ�د التعثـ�ر بالصافـ�ي بعـ�د قيمـ�ة الضمانـ�ات المؤهلـ�ة بعـ�د تطبيـ�ق
االســتقطاعات المعمــول بهــا.
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تتمثــل احتماليــة التعثــر فــي احتمــال أن يتعثــر الملتــزم فــي الوفــاء بالتزاماتــه فــي المســتقبل .يتطلــب المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة  9اســتخدام معامــل احتماليــة تعثــر منفصــل لمــدة تبلــغ  12شــهرًا أو علــى مــدار عمــر
األداة اســتنادًا إلــى توزيــع المرحلــة بالنســبة للملتــزم .كمــا ينبغــي أن تعكــس احتماليــة التعثــر المســتخدمة
ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9تقديــر المجموعــة لجــودة األصــل فــي المســتقبل .تســتعين المجموعــة
بتصنيفــات ائتمانيــة داخليــة لعمــاء التمويــل اإلســامي باإلضافــة إلــى مقاييــس وأســاليب أخــرى تهدف إلــى مراعاة
كافــة جوانــب المخاطــر القائمــة فــي تقديــر احتماليــة التعثــر طبقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  .9كمــا تراعــي
المجموعــة متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي حــول تحديــد الحــد األدنــى الحتماليــة التعثــر للتســهيالت االئتمانيــة.
قيمة التعرض عند التعثر
تمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر المبلــغ الــذي ســوف يســتحق علــى الملتــزم للمجموعــة عنــد التعثــر .وتقــوم
المجموعــة باحتســاب قيمــة التعــرض عنــد التعثــر اســتنادا إلــى إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي حــول عوامــل
التحويــل االئتمانــي التــي ســيتم تطبيقهــا علــى األجــزاء المســتغلة مــن التســهيالت النقديــة.
معدل الخسارة عند التعثر
يمثــل معــدل الخســارة عنــد التعثــر قيمــة الخســارة المحتملــة فــي حالــة حــدوث التعثــر .تقــوم المجموعــة بتقديــر
عوامــل قيــاس معــدل الخســارة عنــد التعثــر اســتنادًا إلــى إرشــادات بنــك الكويــت المركــزي حــول الضمانــات
المؤهلــة مــع االلتــزام باالســتقطاعات المقــررة لتحديــد الخســارة عنــد التعثــر.
موجودات أخرى
تســتخدم المجموعــة مصفوفــة مخصصــات اســتنادا إلــى معــدالت التعثــر الســابقة للمجموعــة لغــرض قيــاس خســائر
االئتمــان المتوقعــة للموجــودات األخــرى مــن العمــاء األفــراد ،والتــي تتكــون مــن عــدد كبيــر ج ـدًا مــن األرصــدة الصغيــرة.
تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان لألصــل المالــي قــد ارتفعــت بشــدة منــذ االعتــراف المبدئــي فــي حالــة تأخــر
المدفوعــات التعاقديــة لمــدة أكثــر مــن  90يومــً مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة معلومــات معقولــة ومؤيــدة تثبــت العكــس.
بشــكل عــام ،يتــم شــطب الموجــودات األخــرى فــي حالــة التأخــر فــي الســداد لمــدة أكثــر مــن ســنة ولــم تخضــع
ألنشــطة إنفــاذ القانــون.

تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
ينشــأ التركــز عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة متشــابهة ،أو في أنشــطة فــي المنطقــة الجغرافية
نفســها ،أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة متماثلــة ممــا قــد يجعــل قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة
تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى .يشــير التركــز إلــى الحساســية
النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.
يتم منح مديني التمويل اإلسالمي للمجموعة إلى العمالء في دولة الكويت.
إن مدينــي التمويــل اإلســامي مكفولــة بصــورة رئيســية بضمــان الموجــودات األساســية مثــل العقــارات واألســهم
والســيارات .وقــد يتــم المطالبــة بضمانــات إضافيــة.
عنــد تســجيل األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن المبالــغ المبينــة أعــاه تمثــل القيمــة الحاليــة للتعــرض لمخاطــر
االئتمــان وليــس الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل نتيجــة التغيــرات فــي القيمــة.
إن تأثيــر الضمانــات وآليــات تخفيــف المخاطــر األخــرى موضحــا ادنــاه.
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الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
يجــوز للمجموعــة تســييل الضمــان فــي حالــة تعثــر المقتــرض ،وذلــك وفقــً لالتفاقيــات المبرمــة مــع المقترضيــن.
تلتــزم المجموعــة بــرد الضمــان عنــد ســداد األرصــدة المدينــة.

الجودة االئتمانية حسب فئة الموجودات المالية
تتبــع المجموعــة عمليــة مراجعــة الجــودة االئتمانيــة لغــرض التحديــد المبكــر للتغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة
االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة بمــا فــي ذلــك مراجعــة الضمانــات .تهــدف عمليــة مراجعــة الجــودة االئتمانيــة إلــى ان
تســمح للمجموعــة بتقييــم الخســائر المحتملــة نتيجــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة.
تقــوم المجموعــة بــإدارة الجــودة االئتمانيــة مــن خــال التحقــق مــن أن يتــم اتاحــة كافــة القــروض الممنوحــة مقابــل
ضمانــات تغطــي نســبة  %100علــى األقــل مــن القــرض بالنســبة للقــروض الممنوحــة لألفــراد من عمــاء المجموعة،
وتقــوم اإلدارة بمراجعتهــا بصفــة منتظمــة.
16.2

مخاطر السيولة

إن مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بصافــي احتياجاتهــا
التمويليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عــن التقلبــات فــي الســوق أو تدنــي درجــة االئتمــان ممــا قــد يتســبب فــي
نضــوب بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور .وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر ،قامــت إدارة الشــركة األم بتنويــع مصــادر
التمويــل وإدارة الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي االعتبــار ،واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن األرصــدة لــدى البنــوك
والنقــد واألوراق الماليــة التــي يســهل تحويلهــا إلــى نقــد.
توضــح قائمــة الســيولة للمطلوبــات الماليــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة اســتنادا إلى التزامات الســداد التعاقدية
والتـ�ي تتضمـ�ن مدفوعـ�ات األربـ�اح المسـ�تقبلية علـ�ى مـ�دى فترة هـ�ذه المطلوبـ�ات المالية.
إن قائمة السيولة للمطلوبات المالية غير المخصومة في  31مارس كانت كما يلي:
 1إلى  3أشهر

 3إلى 12شهرا

أكثر من سنة

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

2021

دائنو تمويل إسالمي

55,476

1,723,184

1,072,545

2,851,205

مطلوبات أخرى (باستثناء اإليجار المستلم
مقدما والمصروفات المستحقة)

4,541

39,868

239,495

283,904

التزامات تأجير

17,238

51,714

91,936

160,888

77,255

1,814,766

1,403,976

3,295,997

2020

دائنو تمويل إسالمي

55,757

1,744,281

1,255,683

3,055,721

مطلوبات أخرى (باستثناء اإليجار المستلم
مقدما والمصروفات المستحقة)

3,802

41,966

229,218

274,986

التزامات تأجير

17,238

51,714

160,888

229,840

76,797

1,837,961

1,645,789

3,560,547
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16.3

مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األصــل نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق .تــدار مخاطــر الســوق
علــى أســاس توزيــع الموجــودات بصــورة محــددة مســبقًا علــى فئــات متعــددة للموجــودات والتقييــم المســتمر
لظـ�روف السـ�وق واتجاهاتـ�ه وتقديـ�ر اإلدارة للتغيـ�رات طويلـ�ة وقصيـ�رة األجـ�ل فـ�ي القيمـ�ة العادلـ�ة.
16.3.1

مخاطر معدالت الربح

تنتــج مخاطــر معــدالت الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية
أو علــى القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة .ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت الربــح حيــث إن موجــودات
ومطلوبــات المجموعــة التــي تحمــل ربــح بمعــدالت ثابتــة.
16.3.2

مخاطر أسعار األسهم

تنتــج مخاطــر أســعار األســهم مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي أســهم .تديــر المجموعــة هــذه
المخاطــر مــن خــال تنويــع االســتثمارات.
فيمــا يلــي التأثيــر علــى نتائــج المجموعــة (نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر) بســبب التغيــر المحتمــل بصــورة معقولــة فــي مؤشــرات الســوق فــي ظــل
االحتفـ�اظ بثبـ�ات كافـ�ة المتغيـ�رات األخـ�رى:
 31مارس 2021

 31مارس 2021

التغير في سعر
األسهم

التأثير على نتائج
السنة

التغير في سعر
األسهم

التأثير على نتائج
السنة

%

دينار كويتي

%

دينار كويتي

الكويت

%5

6,199

%5

4,900

دول مجلس التعاون الخليجي

%5

11,701

%5

7,636

أخرى

%5

59,446

%5

16,503

مؤشرات السوق

مــن المتوقــع أن يكــون تأثيــر االنخفــاض فــي النســبة المئويــة ألســعار األســهم معــادالً ومقابــ ً
ا لتأثيــر الزيــادة
الموضحــة أعــاه.
16.3.3

مخاطر العمالت األجنبية

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية.
تــدار مخاطــر تحويــل العمــات األجنبيــة علــى أســاس الحــدود الموضوعــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة األم
والتقييــم المســتمر للمراكــز القائمــة للمجموعــة والحــركات الحاليــة والمتوقعــة فــي أســعار تحويــل العمــات
األجنبيــة .ال تقــوم المجموعــة بأنشــطة تــداول العمــات األجنبيــة وتقــوم عنــد الضــرورة بمطابقــة مخاطــر العمــات
األجنبيــة المتضمنــة فــي بعــض الموجــودات مــع المطلوبــات بنفــس العملــة أو بعملــة ذات عالقــة.
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فيمــا يلــي التأثيــر علــى نتائــج الســنة (بســبب التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقدية) وعلــى اإليرادات
الشــاملة األخــرى نتيجــة التغيــر فــي أســعار صــرف العمــات للعمليــات األجنبيــة مــع االحتفــاظ بثبات كافــة المتغيــرات األخرى:
 31مارس 2021

 31مارس 2021

أسعار العمالت

التأثير على
األرباح أو
الخسائر

التأثير على
اإليرادات
الشاملة األخرى

أسعار العمالت

العملة

%

دينار كويتي

دينار كويتي

%

دينار كويتي

دوالر أمريكي

+5

186,418

28,447

+5

90,516

1,773

درهم إماراتي

+5

263,515

70,644

+5

)(55,329

52,748

التغير في

التغير في

التأثير على
األرباح أو
الخسائر

التأثير على
اإليرادات
الشاملة األخرى
دينار كويتي

إن أي انخفــاض مكافــئ ســيؤدي إلــى تأثيــر معــادل ولكــن مقابــل علــى الحســابات المبينــة أعــاه علــى أســاس ثبــات
المتغيــرات األخرى.

 .17إدارة رأس المال
إن هــدف المجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس المــال هــو ضمــان المحافظــة علــى معــدالت رأس المــال الجيــدة لدعــم
األعمــال التــي تقــوم بهــا وتحقيــق أعلــى قيمــة للمســاهم.
تقـ�وم المجموعـ�ة بـ�إدارة هيـ�كل رأس المـ�ال وإجـ�راء تعديـلات عليـ�ه فـ�ي ضـ�وء التغيـ�رات فـ�ي الظـ�روف االقتصاديـ�ة.
للمحافظــة علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم الشــركة األم بتعديــل مدفوعــات توزيعــات األربــاح إلــى
المســاهمين أو رد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة .لــم يتــم إجــراء أي تغييــرات علــى اهــداف
أو سياســات أو عمليــات إدارة راس المــال خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31مــارس  2021و 31مــارس .2020
تراقــب المجموعــة رأس المــال باســتخدام معــدل االقتــراض وهــو صافــي الديــن مقســوما علــى حقــوق الملكيــة
المتعلقــة بمســاهمي الشــركة األم باســتثناء االحتياطــي اإلجبــاري زائــدًا صافــي الديــن .تهــدف سياســة المجموعــة
إلــى المحافظــة علــى معــدل االقتــراض عنــد مســتويات مقبولــة .تُــدرج المجموعــة دائنــي التمويــل اإلســامي
والمطلوبـ�ات األخـ�رى ضمـ�ن صافـ�ي الديـ�ن ناقصـاً األرصـ�دة لـ�دى البنـ�وك والنقـ�د.
2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

دائنو تمويل إسالمي

2,586,341

2,780,119

مطلوبات أخرى

434,706

340,997

ناقصا :األرصدة لدى البنوك والنقد

)(829,505

)(3,834,493

صافي الدين

2,191,542

)(713,377

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم (باستثناء االحتياطي اإلجباري)

11,074,600

12,726,238

رأس المال وصافي الدين

13,266,142

12,012,861

معدل االقتراض

% 17

ال شيء %
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 .18قياس القيمة العادلة

يعــرض الجــدول التالــي ملخــص األدوات الماليــة والموجــودات غيــر الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس
متكــرر بخــاف البنــود التــي تقــارب قيمتهــا الدفتريــة القيمــة العادلــة بصــورة معقولــة:

األدوات المالية

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

استثمارات في أسهم (بالقيمة العادلة)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

1,546,921

580,779

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

2,858,843

2,008,721

4,405,764

2,589,500

2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

موجودات غير مالية
5,943,079

عقارات استثمارية

6,342,541

األدوات المالية

الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة
يعــرض الجــدول التالــي الجــدول الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة للمجموعــة المقاســة بالقيمــة
العادلــة:
قياس القيمة العادلة بواسطة
المدخالت
أسعار معلنة في
الجوهرية غير
المجموع
أسواق نشطة
الملحوظة
(المستوى )3
(المستوى )1
دينار كويتي

دينار كويتي

 31مارس 2021

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر

1,546,921

1,546,921

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

2,858,843
4,405,764
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-    
1,546,921

دينار كويتي
-    
2,858,843
2,858,843

قياس القيمة العادلة بواسطة
المدخالت
أسعار معلنة في
الجوهرية غير
المجموع
أسواق نشطة
الملحوظة
 31مارس 2020

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

(المستوى )1

(المستوى )3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

580,779

580,779

2,008,721
2,589,500

-   

-   
2,008,721

580,779

2,008,721

لم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل  2021أو .2020
تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم

أسهم غير مسعرة

آليات التقييم

المدخالت
الجوهرية غير
الملحوظة

النطاق

حساسية المدخالت إلى
القيمة العادلة

طريقة السوق

الخصم لضعف
التسويق *

% 40

ان الزيادة (النقص) في الخصم
سوف تؤدي إلى نقص (زيادة)
القيمة العادلة.

* يمثــل الخصــم لضعــف التســويق المبالــغ التــي حددتهــا المجموعــة والتــي ســيأخذها المشــاركون فــي الســوق
فــي االعتبــار عنــد تســعير االســتثمارات.

تحليل الحساسية
لــدى المجموعــة اســتثمارات فــي عــدد مــن الشــركات غيــر المســعرة في أســواق نشــطة ،وال تقوم بتنفيــذ معامالت
منتظمــة علــى هــذه االســتثمارات .تســتخدم المجموعــة صافــي قيمــة الموجــودات بنــاءًا علــى آليــة التقييــم لهــذه
المراكــز .ويتــم عنــد الضــرورة تعديــل صافــي قيمــة الموجــودات بحيــث تعكــس عوامــل مثــل خصومــات الســيولة
الســوقية وعوامــل أخــرى معينــة تتعلــق باالســتثمار .وبالتالــي ،تــم إدراج هــذه األدوات ضمــن المســتوى .3
إن االرتفــاع (االنخفــاض) الجوهــري فــي صافــي قيمــة الموجــودات المســجلة للشــركات المســتثمر فيهــا ســوف
يــؤدي إلــى ارتفــاع (انخفــاض) جوهــري فــي القيمــة العادلــة علــى أســاس متبــادل.
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مطابقــة قيــاس القيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر لألســهم غيــر المســعرة المصنفــة مــن المســتوى  3مــن
الجــدول الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في  1ابريل 2020

2,008,721

2,008,721

إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى

)(257,790

)(257,790

المشتريات  /االسترداد (بالصافي)

1,107,912

1,107,912

كما في  31مارس 2021

2,858,843

2,858,843

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

كما في  1ابريل 2019

2,483,121

2,483,121

إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى

)(544,915

)(544,915

المشتريات  /االسترداد (بالصافي)

70,515

70,515

كما في  31مارس 2020

2,008,721

2,008,721

الموجودات غير المالية
يعرض الجدول التالي الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية للمجموعة:
قياس القيمة العادلة بواسطة
المجموع

المدخالت الجوهرية الملحوظة

المدخالت الجوهرية غير الملحوظة

(المستوى )1

(المستوى )3

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي
 31مارس 2021

عقارات استثمارية

5,903,172

4,971,926

931,246

 31مارس 2020

عقارات استثمارية

6,301,822

5,153,356

1,148,466

مطابقــة قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية المصنفــة ضمــن المســتوى  3مــن الجــدول الهرمــي لقيــاس
القيمــة العادلة:
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2021

2020

دينار كويتي

دينار كويتي

في بداية السنة

5,153,356

5,507,309

قياس القيمة العادلة المسجل في بيان الدخل المجمع

)(181,430

)(353,953

كما في  31مارس

4,971,926

5,153,356

ﺷـــﺮﻛﺔ رﺳـــﺎﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر ش.م.ك( .ﻣﻘﻔﻠـــﺔ) وﺷـــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ  -اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﺴـــﻨﻮي 2021

عقارات استثمارية
تــم تقييــم العقــارات االســتثمارية اســتنادا إلــى تقييمــات تــم إجراؤهــا مــن قبــل خبــراء تقييــم لديهــم المؤهــات
المهنيــة ذات الصلــة والخبــرة الحديثــة بموقــع وفئــة العقــارات االســتثمارية قيــد التقييــم .يعكــس التقييــم ظــروف
الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة فــي ضــوء فجــوة زمنيــة ال تزيــد عــن شــهرين.
عقار قيد التطوير
تــدرج العقــارات قيــد التطويــر بالتكلفــة ناقصــا انخفــاض القيمــة نظــرا لعــدم إمكانيــة قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة
موثــوق منهــا أخــذا فــي االعتبــار طبيعــة هــذه العقــارات االســتثمارية ولعــدم توافــر معامــات فــي ســوق نشــط.

 .19موجودات بصفة األمانة
تقــوم المجموعــة بــإدارة محافــظ نيابــة عــن عمالءهــا ولــم يتــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع .بلــغ
مجمــل قيمــة الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة االمانــة مــن قبــل المجموعــة فــي  31مــارس  2021مــا قيمتــه
 19,214,567دينــار كويتــي ( 19,235,038 :2020دينــار كويتــي) .تتضمــن الموجــودات بصفــة األمانــة مبلــغ 77,838
دينــار كويتــي ( 88,814 :2020دينــار كويتــي) يتعلــق بطــرف ذي عالقــة.
تتضمــن إيــرادات اتعــاب اإلدارة واالستشــارات أتعــاب بمبلــغ  92,052دينــار كويتــي ( 99,348 :2020دينــار كويتــي)
ناتجــة مــن أنشــطة الوكالــة واألمانــة.
.20

تأثير جائحة فيروس كوفيد19-

شــهد تفشــي فيــروس كوفيــد19 -تطــورات متســارعة فــي ســنة  2020مــع وقــوع عــدد كبيــر مــن حــاالت العــدوى.
وقــد أثــرت التدابيــر التــي اتخذتهــا مختلــف الحكومــات الحتــواء الفيــروس علــى النشــاط االقتصــادي وأعمــال
المجموعــة بعــدة طــرق جوهريــة.
وللتجــاوب مــع هــذه األزمــة ،تواصــل المجموعــة مراقبــة جميــع متطلبــات الســيولة والتمويــل واالســتجابة لهــا مــن
خــال خطتهــا التــي تعكــس الســيناريوهات االقتصاديــة الحاليــة .تعتقــد المجموعــة أنــه اعتبــا ًرا مــن  31مــارس
 ،2021يعتبــر مركــز الســيولة للمجموعــة مســتق ًرا وأن أرصدتهــا الحاليــة مــن النقــد والنقــد المعــادل ،إلــى جانــب
القــروض ســتكون كافيــة لتلبيــة متطلبــات الســيولة الخاصــة بهــا.
20.1

استخدام التقديرات واالفتراضات

فيمــا يلــي المعلومــات حــول االفتراضــات الرئيســية وحــاالت عــدم التأكــد مــن التقديــرات فــي تاريــخ البيانــات الماليــة
المجمعــة التــي ترتبــط بمخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات فــي فتــرة
البيانــات الماليــة المجمعــة التاليــة.
أ) تقييم العقارات االستثمارية
كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة ،أخــذت المجموعــة فــي اعتبارهــا التأثيــر المحتمــل للتقلبــات االقتصاديــة الحاليــة
فــي تحديــد المبالــغ المســجلة للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة ويتــم تطويــر المدخــات غيــر الملحوظــة باســتخدام أفضــل
المعلومــات المتاحــة حــول االفتراضــات التــي يتخذهــا المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير هــذه الموجــودات فــي تاريــخ
البيانــات الماليــة المجمعــة .ومــع ذلــك ،ال تــزال األســواق متقلبــة وتعتبــر المبالــغ المســجلة حساســة للتقلبــات فــي الســوق.
تقــر المجموعــة بــأن بعــض المناطــق الجغرافيــة والقطاعــات التــي توجــد فيهــا هــذه الموجــودات قــد تأثــرت ســل ًبا،
وبالتالــي فقــد حصلــت علــى تقييمــات خارجيــة مســتقلة للعقــارات االســتثمارية كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعة
وســجلت خســائر تقييــم بمبلــغ  399,461دينــار كويتــي ( 440,184 :2020دينــار كويتــي) فــي بيــان الدخــل المجمــع
للســنة المنتهيــة فــي  31مــارس  .2021ومــع اســتيضاح الوضــع ،ســتقوم المجموعــة بمراقبــة توقعــات الســوق بشــكل
مســتمر واســتخدام االفتراضــات ذات الصلــة فــي عكــس قيــم هــذه العقــارات االســتثمارية عنــد حدوثهــا.
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للسنة المنتهية في  31مارس 2021
ب) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

وضعــت المجموعــة فــي اعتبارهــا بعــض المدخــات واالفتراضــات لتحديــد القيمــة العادلــة مثــل طريقــة متوســط
مضاعفــات الســوق والســعر إلــى القيمــة الدفتريــة للشــركات المماثلــة ومعــدل الخصــم لضعــف التســويق
والســيطرة بالنســبة لألســهم غيــر المســعرة المصنفــة كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
اإليــرادات الشــاملة األخــرى .وأدت التعديــات علــى هــذه العوامــل المتعلقــة باالقتصــاد الكلــي إلــى خســائر غيــر
محققــة مــن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمبلــغ 257,790
دينــار كويتــي ( 544,915 :2020دينــار كويتــي) خــال الســنة.
ج) خسائر االئتمان المتوقعة لموجودات أخرى
بالنســبة للموجــودات األخــرى (باســتثناء األرصــدة المدينــة مــن بيــع شــركة تابعــة) ،يتــم إجــراء تحليــل انخفــاض القيمــة
فــي تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة باســتخدام مصفوفــة مخصــص لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي
تســتند إلــى خبرتهــا التاريخيــة بخســائر االئتمــان ،مــع تعديلهــا وفقً ــا للعوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمدينيــن
والبيئــة االقتصاديــة .ومــع ذلــك ،قــد ال يكــون التصنيــف المطبــق فــي الفتــرات الســابقة مناس ـ ًبا وقــد يحتــاج إلــى
المراجعــة ليعكــس الطــرق المختلفــة التــي يؤثــر بهــا تفشــي كوفيــد 19 -علــى أنــواع مختلفــة مــن العمــاء (علــى
ســبيل المثــال عــن طريــق تمديــد شــروط ســداد األرصــدة التجاريــة المدينــة أو باتبــاع إرشــادات محــددة صــادرة عــن
الحكومــة) .بالنســبة لألرصــدة المدينــة مــن بيــع شــركة تابعــة ،تســتخدم المجموعــة الطريقــة العامــة طبقــً للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة  9لتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خــال تتبــع التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان .فــي
تاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان
منــذ االعتــراف المبدئــي مــن خــال مقارنــة مخاطــر التعثــر التــي تحــدث علــى مــدى العمــر المتوقــع المتبقــي مــن
تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة مــع مخاطــر التعثــر فــي تاريــخ االعتــراف المبدئــي.
ســوف تســتمر المجموعــة فــي تقييــم حــاالت التعــرض الجوهريــة بشــكل فــردي مــع توفــر بيانــات أكثــر تأكي ـدًا وبالتالــي
ســتحدد مــدى الحاجــة إلــى إجــراء أي تعديــل علــى خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الالحقة.
د) خسائر االئتمان المتوقعة لمديني التمويل اإلسالمي
يتعيــن علــى المجموعــة احتســاب مخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة عــن مدينــي التمويــل اإلســامي وفقً ــا
لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي بشــأن تصنيفــات التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب المخصصــات .يتــم تصنيــف
التســهيالت االئتمانيــة كمتأخــرة فــي الســداد فــي حالــة عــدم اســتالم دفعــة فــي تاريــخ الســداد المحــدد بموجــب
عقــد أو إذا كانــت التســهيالت تزيــد عــن الحــدود المعتمــدة مســبقً ا .يتــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة كمتأخــرة
فــي الســداد ومنخفضــة القيمــة فــي حالــة التأخــر فــي ســداد الربــح او اصــل المبلــغ عــن موعــد اســتحقاقه ألكثــر
مــن  90يومــً وإذا كانــت القيمــة الدفتريــة للتســهيل أكبــر مــن قيمتهــا المقــدرة الممكــن اســتردادها .يتــم إدارة
ومراقبــة القــروض متأخــرة الســداد وغيــر منخفضــة القيمــة ،والقــروض متأخــرة الســداد كتســهيالت غيــر منتظمــة.
ـاء علــى متطلبــات مخصصــات بنــك الكويــت
ســجلت المجموعــة خســائر ائتمانيــة لمدينــي التمويــل اإلســامي بنـ ً
المركــزي حيــث أن هــذه المخصصــات أعلــى مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة رقــم  9فــي  31مــارس  .2021خــال الســنة ،ســجلت المجموعــة خســائر ائتمــان متوقعــة بمبلــغ 221,081
دينــار كويتــي علــى مدينــي التمويــل اإلســامي.
ســوف تســتمر المجموعــة فــي تقييــم حــاالت التعــرض الجوهريــة بشــكل فــردي مــع توفــر بيانــات أكثــر تأكيــدًا
وبالتالــي ســتحدد مــدى الحاجــة إلــى إجــراء أي تعديــل علــى خســائر االئتمــان المتوقعــة فــي فتــرات البيانــات الماليــة
المجمعــة الالحقــة.
إن تأثيــرات جائحــة كوفيــد 19-مــا زالــت متداعيــة وال يمكــن معرفــة النتائــج النهائيــة لهــذا الحــدث ،وبالتالــي ال
يمكــن تحديــد التأثيــر الكلــي علــى المجموعــة بالنســبة لألحــداث والظــروف التــي نشــأت بعــد تاريــخ البيانــات
الماليــة المجمعــة بشــكل معقــول فــي تاريــخ التصريــح بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة .ســيتم إدراج تأثيــر جائحــة
كوفيــد 19-علــى المجموعــة فــور وعنــد معرفتــه عنــد تحديــد تقديــرات وافتراضــات المجموعــة التــي تؤثــر علــى
مبالــغ اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات المســجلة.
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